หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
กลุมทหารและตํารวจ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๑

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
กลุ่มทหารและตำ�รวจ

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๑

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
กลุ่มทหารและตำ�รวจ
พิมพ์ครั้งที่ ๑
จ�ำนวนพิมพ์

พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๘๗ เล่ม

ผู้จัดพิมพ์

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พิมพ์ที่

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด สาขา ๔
๑๔๕ , ๑๔๗ ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๐๗-๙ , ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๕๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๕๕
E-mail : art.acft@gmail.com www.co-opthai.com

คำ�นำ�
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไปให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากกลยุทธ์ที่ ๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มคี �ำสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการให้การศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อศึกษา  วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก�ำหนดแนวทางและขอบเขต
ในการจัดท�ำหลักสูตร ยกร่างและจัดท�ำเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ รวมทั้ง
พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม ก�ำหนดแผนหรือแนวทางการน�ำหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
ได้ร่วมกันสร้างชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา  (วัยใส
ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต�ำรวจ
๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิด
ต้านทุจริต ชุดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน�ำไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ส�ำหรับการใช้ในกลุม่ เป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ยังได้คดั เลือกสือ่ การเรียนรูจ้ ากแหล่งต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ รวม ๕๐ ชิ้น เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ใน
โครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการ บุคลากรของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่
    หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต�ำรวจ จัดท�ำโดยอนุกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก
ทหารและต�ำรวจ ในคณะอนุ ก รรมการจั ด ท�ำหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด การเรี ย นรู ้ แ ละสื่ อ ประกอบการเรี ย นรู ้
ด้านการป้องกันการทุจริต สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย (๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (๓) จิตพอเพียงต้านทุจริต (๔) พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หน่วยงานทหารและต�ำรวจจะน�ำหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ ในชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้
ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการ บุคลากรของรัฐหรือพนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อเป็นกลไก
ระยะยาวในการปลูกฝังวิธีคิดป้องกันการทุจริตอย่างเป็นอัตโนมัติ เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

พลตำ�รวจเอก

(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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วิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
วิชาที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
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ตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดท�ำหลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ เพื่อน�ำไปใช้
เป็นแนวทางหรือใช้ในการสอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กบั กลุม่ ทหารและต�ำรวจ เพือ่ เป็นแกนน�ำ
ในการน�ำความรูท้ ไี่ ด้ ไปถ่ายทอดให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต
และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้
๒. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคมได้
๓. เพื่อให้สามารถประยุกต์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้
๔. เพื่อสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้
๕. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการป้องกันการทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา

ประกอบด้วย ๔ ชุดวิชา รวม ๑๒ ชั่งโมง ดังนี้
วิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓ ชั่วโมง
วิชาที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓ ชั่วโมง
วิชาที่ ๓ จิตพอเพียงต้านทุจริต ๓ ชั่วโมง
วิชาที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ๓ ชั่วโมง
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

1

ระยะเวลาหลักสูตร

- ทหาร (ส�ำหรับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรเพิม่ พูนความรู)้ แบ่งหลักสูตร ออกเป็น
๓ ระยะ
ระยะสั้นมีการฝึกอบรม ๒ - ๔ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ชั่วโมง
ระยะกลางมีการฝึกอบรม ๔ - ๖  เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ ชั่วโมง
ระยะยาวมีการฝึกอบรม ๖ - ๑๒ เดือน ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๙ - ๑๒ ชั่วโมง
ส�ำหรับหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมน้อยกว่า  ๒ เดือน ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือ
สื่อประกอบการเรียนรู้ในการเรียนการสอน
- ต�ำรวจ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้น ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต�ำรวจ ให้มีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง
ส�ำหรับหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา  ให้ใช้รูปแบบการบรรยายพิเศษ/หรือสื่อประกอบ
การเรียนรู้ในการเรียนการสอน
หมายเหตุ: ระยะเวลาปรับตามระยะเวลาของแต่ละหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

ทหารและต�ำรวจ

สื่อการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โจทย์สัมมนา
สื่ออุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้

การวัดและประเมินผล
๑.
๒.
๓.
๔.
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สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
ประเมินผลจากการทดสอบ
ประเมินผลจากผลงานกลุ่ม

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

3

๔. พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๓ ชั่วโมง

การประยุกต์หลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง              
ในการต่อต้านการทุจริต

แนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของสังคมและประเทศ

การมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาคส่วน ของ
พลเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ความหมาย ความส�ำคัญ ของพลเมือง              
กับความรับผิดชอบต่อการทุจริต และบทบาท
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของประเทศ

๓. จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓ ชั่วโมง

การวิเคราะห์ตนเองและการตระหนักถึง
ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต

๒. ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต
๓ ชั่วโมง

การสร้างพื้นฐานความคิดจาก
แนวคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต      
และพัฒนาวัฒนธรรมการต่อต้าน   
การทุจริตให้แก่หน่วยงาน

การป้องกันการทุจริต
๑๒ ชั่วโมง

ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบ
ของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๑. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
๓ ชั่วโมง

ความหมายความส�ำคัญ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

แผนภูมิชุดการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต:หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ/หลักสูตรเลื่อนต�ำแหน่ง นสต. และอื่นๆ (กลุ่มทหารและต�ำรวจ)

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
ที่

เนื้อหา

ชั่วโมง

๑ การคิดแยกแยะ
ระหว่าง
ประโยชน์
ส่วนตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม

๑. ความหมาย ความส�ำคัญ การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

๓

๒ ความละอาย
และความไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

๑. ความหมาย สาเหตุ รูปแบบ
และผลกระทบของการทุจริต
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
๒. การวิเคราะห์ตนเองและการ
ตระหนักถึงความละอายและไม่
ทนต่อการทุจริต
๓. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่น
เกิดความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต

๓

๓ จิตพอเพียงต่อ ๑. การประยุกต์หลักปรัชญาของ
ต้าน การทุจริต เศรษฐกิจพอเพียงในการต่อต้าน
การทุจริต
๒. การสร้างพื้นฐานความคิดจาก
แนวคิดจิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริตและพัฒนาวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริตให้แก่
หน่วยงาน

๓
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เรื่อง

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

การวัดและประเมิน
ผล
๑. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/ ๑. ประเมินจาก
บุคคลต้นแบบ ถ่ายทอด
ชิ้นงานและผลงาน
ประสบการณ์ ในการท�ำงาน ๒. ประเมินจาก
๒. ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยว พฤติกรรมการมี
กับ คดีทุจริตอันเนื่องมา
ส่วนร่วมในการ
จากการขัดกันระหว่างผล ท�ำงานกลุ่ม
ประโยชน์ส่วนตน และผล ๓. ประเมินจาก
ประโยชน์ส่วนรวม
การน�ำเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
และการน�ำเสนอ
๑. ประเมินจาก
๑. การประเมินตนเอง
ก่อนและหลังการอบรม/เรียน พฤติกรรมการมีส่วน
๒. วิทยากรบรรยายให้
ร่วมในชั้นเรียน
ความรู้
๒. ประเมินจาก
๓. ศึกษากรณีตัวอย่าง/
ผลการเปลี่ยนแปลง
กรณีศึกษา ผลที่เกิดจาก
เจตคติของผู้เข้ารับ
การทุจริต
การอบรม
๓. ประเมินผลงาน
จากโจทย์สัมมนา/
บ่งการ
๑. วิทยากรบรรยายให้
๑. ประเมินจาก
ความรู้
พฤติกรรมการมีส่วน
๒. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและ ร่วมในชั้นเรียน
น�ำเสนอ
๒. ประเมินผลงาน
จากโจทย์สัมมนา/
บ่งการ
กระบวนการ

ที่

เรื่อง

เนื้อหา

๔ พลเมืองกับ ๑. ความหมาย ความส�ำคัญ ของ
ความรับผิด พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
ชอบต่อสังคม การทุจริต และบทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองในการมีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
ประเทศ
๒. การมีส่วนร่วมและบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนของพลเมือง ใน
การต่อต้านการทุจริต
๓. แนวคิดความรับผิดชอบ ต่อ
การทุจริตของสังคมและประเทศ

ชั่วโมง

กระบวนการ

๓

๑. วิทยากรบรรยายให้
ความรู้
๒. กิจกรรมสร้างความเป็น
พลเมืองเพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อการ
ทุจริต
๓. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและ
น�ำเสนอผลงาน

การวัดและประเมิน
ผล
๑. แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
ของหน้าที่พลเมือง
กับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ประเมินจากชิ้น
งานและผลงานกลุ่ม
๓. ประเมินจาก
การน�ำเสนอผลงาน

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

5

วิชาที่ ๑

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ : การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จ�ำนวนชั่วโมง 		
: ๓ ชั่วโมง

เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
สาระส�ำคัญ

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ความส�ำคัญ รูปแบบ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในความหมายและความส�ำคัญของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๓. สามารถ สร้างนวัตกรรม ผลงานการแยกแยะเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
๔. มีเจตคติที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้

ขอบเขตเนื้อหา

ความหมายและความส�ำคัญของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ แยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่น

วิธีการฝึกอบรม

๑. ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคลต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�ำงาน
๒. ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคดีทุจริตอันเนื่องมาจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการน�ำเสนอ
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สื่อการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

กรณีตัวอย่าง
โจทย์สัมมนา
เอกสารประกอบการอบรม
สื่อเทคโนโลยี/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ สื่อวีดีทัศน์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การวัดและประเมินผล

๑. ประเมินจากชิ้นงานและผลงาน
๒. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท�ำงานกลุ่ม
๓. ประเมินจากการน�ำเสนอผลงาน

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ
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เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จ�ำนวนชั่วโมง 		 : ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย

การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนา  การทุจริตเกิดขึ้น
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรหรือองค์กรเพื่อการกุศล ในปัจจุบัน
การกล่าวหาและการฟ้องร้องคดีการทุจริต ยังมีบทบาทส�ำคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา  รัฐบาล
ในหลายประเทศ มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลกหลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง
เนื่องมาจากเหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น�ำเสนอข่าวอื้อฉาวและการประพฤติ
ผิดจริยธรรม ด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวน
เมื่อใด อาจกล่าวได้ว่า  การทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่
ซึง่ ต่างเป็นทีท่ ราบกันดี ว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ ทีค่ วรให้ความส�ำคัญในวาระของการพัฒนาประเทศ
ของทุกประเทศ
เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา  เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วย
เช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ทกี่ �ำลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
การทุจริตนัน้ อาจเกิดขึน้ ได้ในประเทศทีม่ สี ถานการณ์ ดังต่อไปนี้ ๑) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก�ำหนด
จ�ำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือก�ำไรส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก�ำหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ
เลือกปฏิบตั ิ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส ๒) เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำนาจมีสทิ ธิข์ าดในการใช้ดลุ ยพินจิ ซึง่ ให้อสิ ระในการ
เลือกปฏิบัติ เป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ�ำนาจใด กับใครก็ได้ ๓) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้า
ที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท�ำใดๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา 
การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอื่น
ที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก�ำลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่างๆ ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อ
การเกิดการทุจริต อาทิ ๑) แรงขับเคลือ่ นทีอ่ ยากมีรายได้ เป็นจ�ำนวนมากอันเป็นผลเนือ่ งมาจากความจน ค่าแรง
ในอั ต ราที่ ต�่ ำ  หรื อมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้ านต่ างๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่ างงาน
๒) มีสถานการณ์หรือโอกาส ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ�ำนวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน�ำไปสู่
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การทุจริต ๓) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง ๔) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้
รับการพัฒนาให้ทันสมัย ๕) ประชากรในประเทศยังคงจ�ำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
๖) ความไม่มีเสถียรภาพ ทางการเมือง และเจตจ�ำนงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จะน�ำไปสู่
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม
ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท�ำให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผล
กระทบท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท�ำให้เกิดช่องว่างของความ
ไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่
กลุ่มคนรวยกระจุกตัว อยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังท�ำให้การสร้างและปรับปรุง
สาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศนัน้ ลดลงทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทัง้ ยังอาจน�ำพาประเทศไปสูว่ กิ ฤติ
ทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมาก ต่อการด�ำเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ตามค�ำปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส�ำคัญมากในศตวรรษที่ ๒๑
ผู้น�ำโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการทุจริต
ที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน�ำทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้น�ำโลก
เท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้นกับ การต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลก ก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
เอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วการ
ทุจริตนัน้ เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทุกคนในสังคมมาก การเปลีย่ นแปลงระบบวิธกี ารคิดเป็นเรือ่ งส�ำคัญ หรือความสามารถ
ในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
ในสังคม ต้องมีความตระหนักได้วา่ การกระท�ำใดเป็นการล่วงล�ำ้ สาธารณประโยชน์ การกระท�ำใด เป็นการกระท�ำ
ที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ
ชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็น
อุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรง ไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
การทุจริตโดยการท�ำลายระบบการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การกระท�ำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การด�ำเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปรับฐานความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
ส�ำหรับประเทศไทยได้ก�ำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนัก ในการ
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ประพฤติปฏิบตั ติ นด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตของคนในสังคม ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก ด้านการ
ด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท�ำงานด้านการต่อต้านการทุจริต เข้ากับทุก
ภาคส่วน ดังนั้น สาระส�ำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส�ำนักงาน
ป.ป.ช. มีดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ
๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)
๖. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�ำหนดในหมวดที่ ๔ หน้าทีข่ องประชาชน
ชาวไทยว่า  “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่า 
เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคน นอกจากนี้ ยังก�ำหนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐว่า  “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชน ถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มมี าตรการ
และกลไก ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือ
ชี้เบาะแส โดยได้รับ ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชน ได้รับบริการที่สะดวกมีประสิทธิภาพที่ส�ำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อ�ำนาจหรือกระท�ำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือ
กระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน ใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้อง
ไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น�ำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้มีความพยายามที่จะแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบ การบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก�ำหนดเอาไว้
๒. วาระการปฏิรปู ที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของสภาปฏิรปู แห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยัง่ ยืน เป็นรูปธรรมปฏิบตั ไิ ด้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มยี ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตส�ำนึก สร้างจิตส�ำนึกที่ตัวบุคคลรับผิดชอบชั่วดีอะไรควรท�ำ 
อะไรไม่ ค วรท�ำ  มองว่ า การทุ จ ริ ต เป็ น เรื่ อ งน่ า รั ง เกี ย จเป็ น การเอาเปรี ย บสั ง คมและสั ง คมไม่ ย อมรั บ
(๒) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการ
สร้างระบบภูมติ า้ นทานแก่ทกุ ภาคส่วนในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพือ่ ปฏิรปู ระบบและกระบวนการ
จัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ความเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะกระท�ำการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก�ำหนด
ให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือภายในรัฐบาลนี้ และก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานน�ำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักใน
การก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดงั กล่าวเป็นยุทธศาสตร์ทยี่ ดึ วัตถุประสงค์หลัก
แห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก�ำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ ๒๐ ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจ�ำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความ
มัน่ คง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้ก�ำหนดกรอบแนวทางที่ส�ำคัญ ๖ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปรับปรุง
การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (๒) การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (๔) การวางระบบ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการ (๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติราชการ (๖) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๗) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับให้มคี วามชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก�ำหนดในยุทธศาสตร์
ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ในยุทธศาสตร์นี้ ได้ก�ำหนดกรอบ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รปั ชัน มุง่ เน้นการส่งเสริม
และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและ
มีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และ
มุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลที่น้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น ๒ ยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ คือ (๑) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength From Within) และ (๒) การเชือ่ มโยงกับประชาคม
โลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand ๔.๐ เน้นการปรับเปลี่ยน ๔ ทิศทางและเน้น
การพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
๖. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ก�ำหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  และความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital
Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สาระส�ำคัญทัง้ ๖ ด้านดังกล่าวจะเป็นเครือ่ งมือชีน้ �ำทิศทางการปฏิบตั งิ านและการบูรณาการด้านต่อต้าน
การทุจริตของประเทศโดยมีส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆ
เข้าด้วยกัน และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of Interests)
ค�ำว่า Conflict of Interests มีผใู้ ห้ค�ำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ
“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์”
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม หรือทีเ่ รียกว่า Conflict of Interests นัน้ ก็มี
ลักษณะท�ำนองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ
การกระท�ำใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควร
จะกระท�ำ แต่บคุ คลแต่ละคน แต่ละกลุม่ แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรือ่ งใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบา
แตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรือ่ งใดกระท�ำได้กระท�ำไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืน
บางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต�ำหนิ ติฉิน
นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม
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โดยพืน้ ฐานแล้ว เรือ่ งการขัดกันระหว่างประโยชนสว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม เป็นกฎศีลธรรมประเภท
หนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้นและบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัว
หรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท�ำดังกล่าว
และในทีส่ ดุ เพือ่ หยุดยัง้ เรือ่ งดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึน้ ๆ
และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล�ำดับ
คู่มือการปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันประโยชนส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
“ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสถานะเอกชนได้ท�ำกิจกรรมหรือได้กระท�ำการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวก
พ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท�ำธุรกิจ การค้า 
การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”
“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ) ได้กระท�ำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด�ำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมา
จากการด�ำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท�ำการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ของรัฐ การท�ำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะ
มีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท�ำในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท�ำของบุคคล
ในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระท�ำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท�ำในสถานะเอกชนจะมี
ความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน”
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการใดๆ หรือด�ำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพือ่ ประโยชน์ของรัฐหรือเพือ่ ประโยชน์
ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบ
ต่างๆ หรือ น�ำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อ�ำนาจหน้าที่
หรือ ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท�ำการใดๆ หรือด�ำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์
ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ส�ำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ
“การทุจริต”
“จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์สว่ นรวมและการทุจริต การกระท�ำใดทีผ่ ดิ ต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย
แต่ตรงกันข้าม การกระท�ำใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ
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การทุจริต
Corruption
ผลประโยชน์ทับซ้อน
Conflict of Interests
จริยธรรม
Ethics

“จริยธรรม” เป็นหลักส�ำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม” เป็นพฤติกรรมทีอ่ ยูร่ ะหว่างจริยธรรมกับการทุจริต
ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็น
ความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการ
บัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระท�ำการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะในรูปแบบ
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย
ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ�ำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ
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๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิง่ อืน่ ใด ในลักษณะเดียวกันนี้
และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่
๒) การท�ำธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจ
จะเป็นเจ้าของบริษทั ทีท่ �ำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนีเ้ กิดบทบาททีข่ ดั แย้ง หรือเรียกได้วา่
เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๓) การท�ำงานหลังจากออกจากต�ำแหน่งหน้าทีส่ าธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment)
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท�ำงานในบริษัทเอกชนที่ด�ำเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อทิ ธิพลหรือความสัมพันธ์จากทีเ่ คยด�ำรงต�ำแหน่ง
ในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง
๔) การท�ำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ
ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด�ำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ
ที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต�ำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่
๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จาก
การที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน�ำข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะ
ไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง
๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน�ำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ไปท�ำงาน
ส่วนตัว
๗) การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling)
เป็นการที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณา “ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท�ำให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก ๒ กรณี คือ
๘) การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ�ำนาจหน้าที่ท�ำให้หน่วยงานของตน
เข้าท�ำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
๙) การใช้อทิ ธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ (influence)
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้ต�ำแหน่งหน้าทีข่ ม่ ขูผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาให้หยุด
ท�ำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
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ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ได้เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี ซึง่ ในวันดังกล่าว
นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก
๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่ามากกว่า  ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้
รับของขวัญอีก
๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั เอกชนแห่งนัน้ ก็ชว่ ยเหลือให้บริษทั นัน้ ได้รบั สัมปทาน เนือ่ งจากรูส้ กึ ว่าควรตอบแทนทีเ่ คยได้รบั ของขวัญ
มา

๒. การทำ�ธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
๒.๑ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำ�สัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
สำ�นักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๒ ผู้บริหารหน่วยงานทำ�สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๓ ผู้บริหารของหน่วยงาน ทำ�สัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษา ของ
หน่วยงาน
๒.๔ ผูบ้ ริหารของหน่วยงาน ทำ�สัญญาให้หน่วยงานจัดซือ้ ทีด่ นิ ของตนเองในการสร้างสำ�นักงานแห่งใหม่
๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่ านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการกำ�ดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและ
ทำ�สัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่ าว
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
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๓. การทำ�งานหลังจากออกจากตำ�แหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลแห่งหนึง่ เพิง่ เกษียณอายุราชการไปทำ�งานเป็นทีป่ รึกษาในบริษทั ผลิต
หรือขายยา โดยใช้อทิ ธิพลจากทีเ่ คยดำ�รงตำ�แหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซือ้ ยาจากบริษทั ทีต่ นเอง
เป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีตำ�แหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่ง
หรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น
๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทำ�งาน
ในบริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การที่ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กษี ย ณแล้ ว ใช้ อิ ท ธิ พ ลที่ เ คยดำ � รงตำ � แหน่ ง ใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นทีป่ รึกษาให้บริษทั เอกชนทีต่ นเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ตดิ ต่อกับหน่วยงานรัฐ
ได้อย่างราบรื่น
๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทำ�งานในตำ�แหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย

๔. การทำ�งานพิเศษ
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๖ สำ�นักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างทำ�
บัญชีและให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับภาษีและมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั โดยรับจ้างทำ�บัญชีและยืน่ แบบแสดง
รายการให้ผเู้ สียภาษีในเขตจังหวัดทีร่ บั ราชการอยูแ่ ละจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ชว่ ยเหลือผูเ้ สียภาษีให้
เสียภาษีนอ้ ยกว่าความเป็นจริงและรับเงินค่าภาษีอากรจากผูเ้ สียภาษีบางรายแล้ว มิได้น�ำ ไปยืน่ แบบแสดงรายการ
ชำ�ระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๗) (๘) และอาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้
แก่ตนเอง เป็นความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงตามมาตรา ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง
และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระทำ�การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัย อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒ นิติกรฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำ�นักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดภาษีอากร
ค้างผูป้ ระกอบการรายหนึง่ หาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวติ ให้แก่หนุ้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูป้ ระกอบ
การดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนกำ�ลังดำ�เนินการเร่งรัดภาษีอากร
ค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวเป็นการอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็น
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
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๔.๓ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีท่ างราชการรับจ้างเป็นทีป่ รึกษาโครงการ เพือ่ ให้บริษทั
เอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
๔.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำ�งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
๔.๕ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นผู้ทำ�บัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ

๕. การรู้ข้อมูลภายใน
๕.๑ นายช่าง ๕ แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้นำ�ข้อมูล
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๔๗๐ MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จำ�นวน ๔๐ หมายเลข เพื่อ
นำ�ไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำ�ไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติชมี้ ลู ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๔ และมีความผิดวินยั
ตามข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔๔ และ ๔๖
๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล
๕.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่สำ�คัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ ทำ�ให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ�ำ นาจหน้าทีโ่ ดยทุจริต ด้วยการสัง่ ให้เจ้าหน้าทีน่ �ำ เก้าอีพ้ ร้อมผ้าปลอก
คุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ นำ�ไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว
รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ งานฉลอง
มงคลสมรสทีโ่ รงแรม ซึง่ ล้วนเป็นทรัพย์สนิ ของทางราชการการกระทำ�ของจำ�เลยนับเป็นการใช้อ�ำ นาจโดยทุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา  ต่อมา
เรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระทำ�ของจำ�เลย เป็นการ
ทุจริต ต่อตำ�แหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำ�จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำ�นาจในตำ�แหน่ง
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๑ และ ๑๕๗ จึงพิพากษาให้จ�ำ คุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท คำ�ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำ�คุกจำ�เลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือนและปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
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๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน�ำน�้ำมันในรถยนต์ไปขายและ
น�ำเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท�ำให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน�้ำมันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และมีความผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา
๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่ายค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง น�ำรถยนต์
ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๖.๔ การที่เจ้าหน้าที่รัฐนำ�วัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้านหรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตน หรือนำ�รถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน

๗. การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งหนึ่งร่วมกับพวกแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในตำ�บลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และ
ตรวจรับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำ�หนด รวมทั้งเมื่อดำ�เนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตน
และพวก การกระทำ�ดังกล่าวมีมลู เป็นการกระทำ�การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำ�นาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและ
ทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
ถอดถอน และสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนำ�โครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง

๘. การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่นำ�บันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดจับกุมทำ�ขึ้นในวันเกิดเหตุรวม
เข้าสำ�นวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตน
ให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหารเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี
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๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ
๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนคน จำ�นวนงาน และจำ�นวนวันอย่าง
เหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจำ�นวน ๑๐ วัน แต่ใช้เวลาในการทำ�งานจริงเพียง ๖ วัน โดยอีก ๔ วัน เป็นการ
เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น อย่าง
แท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจ
สอบหรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้า
พนักงานของรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอํานาจไม่วา่ โดยตรงหรือ โดยอ้อมในการ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ไม่เกินจํานวน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ อันมีลกั ษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีร่ บั สัมปทาน
หรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอํานาจ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๔) เข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้ อาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
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ให้นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า
การดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดําเนินการ
อยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง
คูส่ มรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่
วันที่พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ เป็นเงิน
ได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่ าเป็นการกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การ
รับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ด รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำ�เป็นที่จะต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า 
ที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำ�
ได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำ�เป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำ�สั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่
ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดำ�เนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นนั้ ต่อผูม้ อี �ำ นาจแต่งตัง้ ถอดถอน ส่วนผูท้ ดี่ �ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทีไ่ ม่มผี บู้ งั คับบัญชาทีม่ อี �ำ นาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทั้งนี้ เพื่อดำ�เนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
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เท่านั้นต่อประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา  หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็น
สมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำ�เป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการกำ�หนดจรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก็มีการกำ�หนดในเรื่องทำ�นองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน
และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผล
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กำ�หนดไว้
อาศั ย อำ � นาจตามความในมาตรา  ๑๑ (๘) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ” หมายความว่า  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรีและ
ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีใ่ ห้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพือ่ การสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน�ำ้ ใจ การให้สทิ ธิพเิ ศษซึง่ มิใช่เป็นสิทธิทจี่ ดั ไว้ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปในการได้รบั การลดราคาทรัพย์สนิ หรือ
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว
ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร หรือสิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกันและไม่วา่ จะให้เป็นบัตร ตัว๋ หรือหลักฐานอืน่ ใด การช�ำระเงิน
ให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
“ปกติประเพณีนยิ ม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำ�คัญซึง่ อาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผูซ้ งึ่ ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับทีส่ งู กว่าและได้รบั มอบหมายให้มอี �ำ นาจบังคับบัญชาหรือกำ�กับ
ดูแลด้วย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน
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ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจำ�นวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนดไว้ สำ�หรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำ�การเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีทกี่ �ำ หนดไว้ใน ข้อ ๘
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออก
คำ�สั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำ�กับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผู้ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำ�กับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ ซึ่ ง อาจได้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญทีใ่ ห้ตามปกติประเพณีนยิ ม และ
ของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนด
ไว้สำ�หรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีทบี่ คุ คลในครอบครัวของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทราบในภายหลัง
ว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนดไว้สำ�หรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำ�หนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด�ำ เนินการตามระเบียบทีน่ ายกรัฐมนตรีก�ำ หนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นข้าราชการประเภทอืน่ นอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำ�ความผิดทางวินัย และ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำ�เนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีแจ้ง ไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำ�เนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ
ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือ
ใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนำ�หรือกำ�หนดมาตรการจูงใจ
ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำ�นึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การเรี่ยไร” หมายความว่า  การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน ตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น ชดใช้หรือบริการซึง่ มีการแสดงโดยตรงหรือ โดยปริยาย
ว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน ที่ได้มาทั้งหมด
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า  เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี การ
เรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำ�งาน ที่ปรึกษา หรือ
ในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เรี่ยไร ตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร.
จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้
หน่วยงานของรัฐซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตในการเรีย่ ไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรีย่ ไร นอกจาก
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรีย่ ไรแล้ว จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด ไว้ในระเบียบ
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นีด้ ว้ ย ในกรณีนี้ กคร. อาจกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย
รองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสำ�นักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทนกระทรวง
กลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน
เป็นกรรมการ และผู้แทนสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีจำ�นวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วย
เลขานุการก็ได้
ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
(๒) เป็นการเรีย่ ไรทีห่ น่วยงานของรัฐเป็นผูด้ �ำ เนินการเพือ่ ประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ
(๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
(๔) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
จาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
(๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สำ�คัญ
(๓) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำ�บุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
(๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำ�นวนเงินหรือมูลค่า
ตามที่ กคร. กำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) เป็นการเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเรีย่ ไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึง่ กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
(๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ
ตามระเบียบนี้แล้ว
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำ�การเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๒) กำ�หนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะ
แห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทำ�เป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้น
ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
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(๔) จัดทำ�บัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทำ�อย่างต่อเนื่องและ
ปิดประกาศเปิดเผย ณ ที่ทำ�การของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทำ�การเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำ�เนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สำ�หรับประชาชนสามารถใช้
ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำ�บัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระทำ�อย่างต่อเนื่อง
ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน
ข้อ ๒๑ ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการดังต่อ
ไปนี้
(๑) กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้
(๒) กำ�หนดให้ผบู้ ริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ เป็นจำ�นวนหรือมูลค่าทีแ่ น่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ
มีความจำ�เป็นต้องกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินทีแ่ น่นอน เช่น การจำ�หน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือ บัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น
(๓) กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทำ�การเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทำ�การในลักษณะที่
ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำ�ยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�การเรี่ยไรหรือบริจาค
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทำ�การเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล
อื่นออกทำ�การเรี่ยไร
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ จะต้อง
ไม่กระทำ�การดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้าทีใ่ ห้ปรากฏในการดำ�เนินการเรีย่ ไรไม่วา่ จะเป็นการโฆษณา ด้วยสิง่ พิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สัง่ ขอร้อง หรือบังคับให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำ�การเรีย่ ไรให้ หรือกระทำ�ในลักษณะ
ที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำ�ยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วย
ทำ�การเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๔. วิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking) / ฐาน ๒ (Digital thinking)

แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบ การ
คิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…

“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่นำ�มาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์
ส่วนตน ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเหนือ
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ
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กว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ที่จะต้องกระทำ�การหรือใช้ดุลยพินิจในการตัดสิน
ใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตน
เข้ามามีสว่ นในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมหรือผล
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) ขึ้นแน่นอน และความเสียหายก็จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศ
ชาตินั่นเอง

ระบบคิดทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี…้ เป็นการนำ�มาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนำ�ไปเป็น
“หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”
กับ
“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
ทำ�ไม จึงใช้ระบบเลขาฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทำ�ความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
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ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 10
ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิต ประจำ�วันกันมา
ตัง้ แต่จ�ำ ความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสือ่ ความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ทีใ่ ช้คา่ ต่อเนือ่ งหรือสัญญาณซึง่
เป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง (Continuous)

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการทำ�งานระบบ Digital ที่มีลักษณะ
การทำ�งานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด

จากที่กล่าวมา... เมื่อนำ�ระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้เป็น
แนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสทีจ่ ะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดทีห่ ลากหลาย ซับซ้อน หากนำ�มาเปรียบเทียบกับการปฏิบตั งิ าน ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนำ�ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้
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, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการนำ�มาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน ได้อย่าง
เด็ดขาด และไม่กระทำ�การที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
Vs
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิด
ที่ยังแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ นำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมา
ปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม นำ�บุคลากรหรือ
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ทรัพย์สิน ของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือ
พวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าที่
ราชการ กรณีเกิด การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิด
ที่สามารถแยกเรื่องต�ำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด
สิ่งไหนท�ำได้สิ่งไหนท�ำไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น�ำมาปะปนกัน ไม่น�ำ
บุคลากรหรือทรัพย์สนิ ของราชการมาใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมหรือ
ของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่
ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๕. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๕ ที่ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องแยก เรือ่ งส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าทีแ่ ละยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นำ�ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือ
ผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวก ของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่ ก ระทำ � การใด หรื อ ดำ � รงตำ � แหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใดในฐานะส่ ว นตั ว ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติก ารกระท�ำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน่ ว ยงานโดยตรงหรื อ หน้ า ที่ อื่ น ในราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม
อันจำ�เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสากล ซึ่งองค์กรในระดับสากลต่าง
ก็ให้ความส�ำคัญ ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศขององค์การ
สหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention
Against Corruption - UNCAC) ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่ก�ำหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่
เป็นมาตรฐานความประพฤติส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐและระหว่างรัฐ
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จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ ครั้งที่ ๕๑/๕๙
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
- ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรื อ ผลประโยชน์ ท างการเงิ น อั น ไม่ ส มควรส�ำหรั บ ตนหรื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว ไม่ พึ ง ประกอบธุ ร กรรม
เข้ารับต�ำแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า  หรือผลประโยชน์อื่นใดในท�ำนองเดียวกัน
ซึ่งขัดกับต�ำแหน่ง บทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติในต�ำแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่นั้น
(๒) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามขอบเขตทีก่ �ำหนดโดยต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตนภายใต้กฎหมาย หรือนโยบาย
ในการบริหาร พึงแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า  และการเงิน หรือกิจการอันท�ำ เพื่อผลตอบแทน
ทางการเงิน ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั กันได้ในสถานการณ์ทมี่ โี อกาสจะเกิดหรือ ทีด่ เู หมือนว่าได้เกิดกรณี
ผลประโยชน์ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
พึงปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือเป็น
ผลมาจากการปฏิบัติงาน เพื่อกิจการอื่นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในต�ำแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งก�ำหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร
เพื่อมิให้ผลประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
- การรับของขวัญหรือของก�ำนัล
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่พงึ เรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของก�ำนัลอืน่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่ อาจ
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การด�ำเนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัยของตน
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๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น
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- คิดก่อนท�ำ (ก่อนกระท�ำการทุจริต)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศในทุกๆ ด้าน)
- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับ
ความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)
- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)
- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ
- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ
ไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
- คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
- คิดตามคุณธรรม ว่า “ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว”
- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน
- คิดแยกเรื่องต�ำแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
- คิดที่จะไม่น�ำประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปน
กัน มาก้าวก่ายกัน
- คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
- คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ
และพวกพ้อง
- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง
: ๓ ชั่วโมง

เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
สาระส�ำคัญ

ศึกษาเกีย่ วกับความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการทุจริต ระดับการทุจริต สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบของการทุจริต ทิศทางในการมี
ส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ระดับของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และการลงโทษ
ทางสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ
๒. สามารถวิเคราะห์ตนเองและตระหนักถึงความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
๓. สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้

ขอบเขตเนื้อหา

ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ วิเคราะห์
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการทุจริต ระดับการทุจริต สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบของการทุจริต ทิศทางในการ
มีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การตระหนักถึงความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

วิธีการฝึกอบรม

๑. การประเมินตนเอง ก่อนและหลังการอบรม / เรียน
๒. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
๓. ศึกษากรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา ผลที่เกิดจากการทุจริต
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สื่อการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

แบบประเมินตนเอง ก่อนและหลังการอบรม
กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา
เอกสารประกอบการอบรม โจทย์สัมมนา
สื่อเทคโนโลยี/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อวีดีทัศน์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การวัดและประเมินผล

๑. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. ประเมินจากผลการเปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้เข้ารับการอบรม
๓. ประเมินผลงานจากโจทย์สัมมนา 
๔. ประเมินจากการน�ำเสนอผลงาน

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

37

เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒			 : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง 					 : ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
๑. การทุจริต

ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส�ำคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริต
จะท�ำให้เกิดความเสื่อมในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรง
มากขึ้น และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระท�ำเพียงสองฝ่าย
ปัจจุบันการทุจริต จะกระท�ำกันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน
โดยประกอบด้วย สองส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน�ำไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ที่รับผลประโยชน์
ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ
ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ�ำนาจ หน้าที่ในการกระท�ำ การด�ำเนินการต่างๆ และ
รับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก�ำหนดระเบียบ
หรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอื่นๆ
เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งในต�ำแหน่งหน้าที่
ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น
๑.๑ ทุจริต คืออะไร
คำ�ว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้
ว่ า อย่ า งไร โดยที่ คำ � ว่ า ทุ จ ริ ต นั้ น จะมี ก ารให้ ค วามหมายโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ การให้ ค วามหมาย
โดยกฎหมาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาสำ�คัญของคำ�ว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมาย
ที่สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็น
ของส่วนตัว ทัง้ ๆ ทีต่ นเองไม่ได้มสี ทิ ธิในสิง่ ๆ นัน้ การยึดถือเอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ทัง้ ในแง่ของกฎหมาย
และศีลธรรม
ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการก�ำหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย
๒ ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔
คำ�ว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำ�แหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ
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ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำ�แหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือ
หน้าทีน่ นั้ หรือใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่งหรือหน้าที่ ทัง้ นี้ เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบสำ�หรับตนเองหรือ
ผู้อื่น หรือกระทำ�การอันเป็นความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น”
นอกจากนี้ ค�ำว่าทุจริต ยังได้มกี ารบัญญัตใิ ห้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”
ในค�ำภาษาอังกฤษ ค�ำว่าทุจริตจะตรงกับค�ำว่า  Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทย มักมีการ
กล่าวถึงค�ำว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้ค�ำว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึง่ ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนร่วม ไม่ค�ำนึงถึง
ว่าสิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะเรียกได้ว่า  เป็นการทุจริต
เช่น การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระท�ำเช่นนี้ก็ถือ
เป็นการทุจริต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร์รัปชันจึง
ต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สินบนหรือสิ่งตอบแทน
แก่ นั ก การเมื อ งหรื อ ข้า ราชการเพื่ อ ให้ ไ ด้ มาซึ่ ง ผลประโยชน์ ที่ ต นเองอยากได้ ใ นรู ป แบบของการประมู ล
การสัมปทาน เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างก�ำไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจ�ำนวนมากหากภาคเอกชน
สามารถเข้ามาด�ำเนินงานได้ รวมถึงการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความต้องการทรัพย์สนิ ประโยชน์อนื่ นอกเหนือจาก
สิ่งที่ได้รับตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้
จากนิยามของการทุจริตคอร์รปั ชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รปั ชันในระบบราชการเท่านัน้
แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
การทุจริตคอร์รัปชัน คือ การทุจริตและการประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน การใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือ
การรับสินบน การก�ำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๒ รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ
ที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้
๑) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ�ำนาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการ
การทุจริต จะมี ๒ ประเภท คือ
(๑) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึง การกระท�ำที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ
โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย ดังนี้
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ก) การคอร์รัปชันตามน�้ำ  (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องการสินบนโดยให้มกี ารจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิม่ สินบนรวมเข้าไว้กบั การจ่ายค่าบริการ
ของหน่วยงานนัน้ ๆ โดยทีเ่ งินค่าบริการปกติทหี่ น่วยงานนัน้ จะต้องได้รบั ก็ยงั คงได้รบั ต่อไป เช่น การจ่ายเงินพิเศษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น
ข) การคอร์รปั ชันทวนน�้ำ (Corruption with theft) เป็นการคอร์รปั ชันในลักษณะทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผูข้ อรับบริการโดยตรง โดยทีห่ น่วยงานนัน้ ไม่ได้มกี ารเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด
เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก�ำหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
แต่กรณีนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ
(๒) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการ โดย
บรรดานักการเมืองเพือ่ มุง่ แสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์สว่ นรวมของสังคมหรือประเทศ
เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับ
ที่สูงกว่า  เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
๒) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ มี ๒ ประเภท คือ
(๑) เกิดจากการใช้อ�ำนาจในการก�ำหนด กฎ กติกาพื้นฐาน เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่ออ�ำนวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง และ
(๒) เกิดจากการใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด�ำรงอยู่ ซึ่งมัก
เกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ และ
การใช้ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
๓) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด ๔ รูปแบบ คือ
(๑) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา  (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของใน
หน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่ก�ำหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
(๒) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การให้
เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท�ำสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
(๓) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น
(๔) คอร์รปั ชันจากการก�ำกับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก�ำกับดูแลในหน่วยงานแล้ว
ท�ำการทุจริตต่าง เป็นต้น
นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการก�ำหนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริต เป็น
รูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น การวิจยั ของ รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรตั น์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รปั ชัน
ออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การใช้อ�ำนาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ
เพื่อลดต้นทุนการท�ำธุรกิจ ๒) การใช้อ�ำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิ
ให้แก่เอกชน และ ๓) การใช้อ�ำนาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต�่ำเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการท�ำงาน
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นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็น
๕ ประเภท ได้แก่
๑) การทุจริตเชิงนโยบาย
เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี
หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็น
การกระท�ำ ที่ถูกต้องชอบธรรม
๒) การทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นการใช้อ�ำนาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
นักการเมือง พ่อค้าและข้าราชการประจ�ำ 
๓) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตประเภทนี้จะพบได้ทั้งรูปแบบของการสมยอมราคา  ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก�ำหนด
รายละเอียดหรือสเปคงาน ก�ำหนดเงื่อนไข ค�ำนวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา  การขายแบบ
การรับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การท�ำสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ล้วนมีช่องโหว่ ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความ
เป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริง ผลประโยชน์จาก
การรับงานและเงินที่ได้ จากการรับงานไม่ได้น�ำส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล
ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษัทเอกชน
๔) การทุจริตในการให้สัมปทาน
เป็นการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือ
มอบให้เอกชนด�ำเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท�ำสัญญาสัมปทาน
โรงงานสุรา การท�ำสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น
๕) การทุจริตโดยการท�ำลายระบบตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
เป็นการพยายามด�ำเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองในอันที่จะ
เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ เช่น
คณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ท�ำให้องค์กรเหล่านี้
มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อ�ำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการทุจริต
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของ รศ.ดร.เสาวนีย์
ไทยรุง่ โรจน์ ได้ระบุเงือ่ นไข/สาเหตุทที่ �ำให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก
ดังนี้
(๑) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้
ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน�้ำร้อนน�้ำชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ”
จากผู้มาติดต่อราชการ ขาดจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
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(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต�่ำมากไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพ
ที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอ
ก็ต้องหาทางใช้อ�ำนาจไปทุจริต
๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร�่ำรวย และไม่สนใจว่าเงินนั้น ได้มา
อย่างไร เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ
๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
๔) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การร่วมมือของคน
สองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ
๕) ด้านระบบราชการ ได้แก่
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต
- การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอ�ำนาจจะท�ำให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ท�ำให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
- การตกอยู่ใต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะท�ำการทุจริตด้วย
- การรวมอ�ำนาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ท�ำให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็นจริง
และมีประสิทธิภาพ
- ต�ำแหน่งหน้าที่ในลักษณะอ�ำนวยต่อการกระท�ำผิด เช่น อ�ำนาจในการอนุญาต การอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษข้าราชการชั้นผู้น้อย
จึ ง เลี ย นแบบกลายเป็ น ความเคยชิ น และมองไม่ เ ห็ น ว่ า การกระท�ำเหล่ า นั้ น จะเป็ น การคอร์ รั ป ชั น หรื อ
มีความสับสนระหว่างสินน�้ำใจกับคอร์รัปชันแยกออกจากกัน
		 ๖) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ท�ำให้เกิดการทุจริตที่ด�ำรงอยู่ได้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทงั้ สองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยาก ยิ่งกว่านั้น
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา  และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผย ความจริง
ในเรือ่ งนี้ กฎหมายหมิน่ ประมาทก็ยบั ยัง้ เอาไว้ อีกทัง้ กฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผูใ้ ห้สนิ บนเท่าๆ กับ
ผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าด�ำเนินคดีกับผู้รับสินบน
- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ยิ่งกว่านั้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต
- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก ท�ำให้เกิดช่องทาง
ให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้
๗) การตรวจสอบ ได้แก่
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ท�ำให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่ายประชาชน
ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบหรือก�ำกับดูแลอย่างจริงจัง
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		 ๘) สาเหตุอื่นๆ
- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการส�ำคัญที่สนับสนุน
และส่งเสริมให้สามีของตนท�ำการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว
- การพนัน ท�ำให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากขึ้น
๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
๑) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองทีใ่ ช้อ�ำนาจในการบริหารราชการ รวมถึง
อ�ำนาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมาย
๒) การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้
บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การด�ำเนินการในรูปแบบ
ของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจ�ำนวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น
หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็เป็น
โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส�ำหรับตนเองและพวกพ้องได้
ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบ
การทุจริตที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายต�ำแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีข่าว
จ�ำนวนมากเกีย่ วกับผูบ้ ริหารท้องถิน่ เรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งหรือเลือ่ นต�ำแหน่ง เป็นต้น
โดยการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ อาจจะไม่ใช่การทุจริตทีเ่ ป็นตัวเงินให้เห็นได้ชดั เจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ
หากไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระท�ำดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระท�ำนั้น
เป็ น การทุ จ ริ ต อย่า งหนึ่ ง และร้า ยแรงมากพอที่ จ ะส่ ง ผลกระทบและก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คม
ประเทศชาติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษ
แก่ลูกน้องที่ตนเองชอบ ท�ำให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ เป็นต้น
การกระท�ำดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเท่ากับว่าเป็นการกระท�ำที่ทุจริต
และประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย
๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผลให้
ประเทศนัน้ มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี นักลงทุนมีความต้องการทีจ่ ะมาลงทุนในประเทศ ซึง่ หมายถึงเศรษฐกิจของประเทศ
จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่หากมีการทุจริตเป็นจ�ำนวนมากนักธุรกิจย่อมไม่กล้าทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
นั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท�ำธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ผล
ที่เกิดขึ้น ย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้าและ
บริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่างๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต
ซึ่งการทุจริตที่ผ่านมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
อีกตัวหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ คือ ตัวชีว้ ดั ขององค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)
ได้จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ�ำปี ๒๕๖๐ พบว่า  ประเทศไทยได้ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม
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๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๙๖ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี ๒๕๕๙
ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ล�ำดับที่ ๑๐๑ เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น
แต่ยงั แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมี การทุจริตคอร์รปั ชันอยูใ่ นระดับสูงซึง่ สมควรได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังตารางนี้
ตารางที่ ๑ แสดงภาพดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
ปี พ.ศ.

คะแนน

อันดับ

จ�ำนวนประเทศ

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

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)

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

และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จ�ำนวน ๑๐ ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีการรับรู้การทุจริต
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามตาราง
ด้านล่างนี้
ตารางที่ ๒ แสดงภาพดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน
ล�ำดับประเทศในอาเซียน

ประเทศ

คะแนนปี ๒๕๖๐

คะแนนปี ๒๕๕๙

คะแนนปี ๒๕๕๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สิงคโปร์
บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
พม่า
ลาว
กัมพูชา

๘๔
๖๒
๔๗
๓๗
๓๗
๓๕
๓๔
๓๐
๒๙
๒๑

๘๔
๕๘
๔๙
๓๗
๓๕
๓๓
๓๕
๒๘
๓๐
๒๑

๘๕
๕๐
๓๖
๓๘
๓๑
๓๕
๒๒
๒๖
๒๑
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ในการประเมินดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล ๙ แหล่ง ครอบคลุม
ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการด�ำเนินงานและการวัด ด้าน
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็น
เสรี โดยทั้งหมดนี้จะใช้รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำธุรกิจในประเทศ
๑.๖ ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
การทุ จ ริ ต มี ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ของคนในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต
และผลกระทบอืน่ ๆ อีกมากมาย นอกจากนีแ้ ล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพือ่ ประกอบกิจการต่างๆ
ภายในประเทศ พบว่า  นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุน
จากต่างประเทศจะใช้ประกอบพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอื่นๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสีย
จากการทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น ส่งผล
ให้การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บ
ภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส�ำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย จากกลุ่มตัวอย่าง ๒,๔๐๐ ตัวอย่าง
จากประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่า 
หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  พบว่า  ผู้ที่ตอบว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นมี
๓๘% รุนแรงเท่าเดิม ๓๐% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ
ที่เอื้อต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมือง
ขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน
ของก�ำนัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้
ต�ำแหน่ง ทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก
ส�ำหรับความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๙ ที่ ๒.๗๒ ล้าน
ล้านบาท ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย ๑ - ๑๕% โดยหากจ่ายที่ ๕% ความเสียหาย
จะอยู่ที่ ๕๙,๖๑๐ ล้านบาท หรือ ๒.๑๙% ของงบประมาณ และมีผลท�ำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
๐.๔๒% แต่หากจ่ายที่ ๑๕% คิดเป็นความเสียหาย ๑๗๘,๘๓๐ ล้านบาท หรือ ๖.๕๗% ของเงินงบประมาณ
และมีผลท�ำให้เศรษฐกิจลดลง ๑.๒๗% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุกๆ ๑% จะท�ำให้มลู ค่าความเสียหาย
จากการทุจริตลดลง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ด�ำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส�ำนักงาน ป.ป.ช. เช่น ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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อีกหลายหน่วยงาน และส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นมาตรการ แนวทาง
การด�ำเนินงาน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือ
ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมถึงได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระท�ำความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการด�ำเนินคดีกบั บุคคลทีท่ �ำการทุจริต นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๓ มีก�ำหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” และมี
พันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นการด�ำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้ประบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่าน
กิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการด�ำเนินการ ใน
ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ว่าจะมีแนวทางในการด�ำเนินงานอย่างไร และด้านการปราบปรามการทุจริตเพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านปราบปราม
การทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับค่า  CPI ให้ได้คะแนน ๕๐ คะแนน ตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มีวัตถุประสงค์ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีคา่ นิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส�ำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจ�ำนงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์
สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
เชิงนโยบายทุกระดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตพัฒนากระบวน
การท�ำงานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการบูรณาการการท�ำงานระหว่างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มกี าร
ทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต การตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระบบ และเพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดถูกด�ำเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
เป็นเป้าหมายทีต่ อ้ งการยกระดับคะแนนให้มคี า่ สูงขึน้ หากได้รบั คะแนนมากจะหมายถึงการทีป่ ระเทศนัน้ มีการ
ทุจริตน้อย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นในการด�ำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๑.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
แต่เดิมภารกิจด้านการดับเพลิงเป็นภารกิจของต�ำรวจดับเพลิง มีฐานะเป็นกองบังคับการต�ำรวจดับเพลิง
ปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระทั่งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้าง
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ กองบังคับการต�ำรวจดับเพลิง ให้มีขนาดเล็กลง
โดยมีแนวคิดทีจ่ ะโอนภารกิจทีไ่ ม่ใช่หน้าทีข่ องต�ำรวจโดยตรงให้ไปอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบโดยตรง งานด้านดับเพลิงและกูภ้ ยั ถือเป็นภารกิจหนึง่ ทีม่ ใิ ช่หน้าทีโ่ ดยตรงของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จึงเห็นควรที่จะโอนภารกิจดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร รับไปด�ำเนินการ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติถ่ายโอนภารกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็น
ส�ำนัก ชื่อว่า ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
โดยเอกชนที่เข้ามาท�ำธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิง คือ บริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บริษัท
สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด ถูกบริษัท General Dynamics Worldwide Holdings, Inc.
ของสหรัฐอเมริกาซื้อกิจการทั้งหมด แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย บริษัท
สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด ว่าจ้างบริษัท Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยี่ยม
เป็นผู้รับจ้างจัดหา  ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (ยกเว้นเรือดับเพลิง) ให้กับ
กรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างผลิตราว ๒๘ ล้านยูโร หรือราว ๑,๔๐๐ ล้านบาท บริษัท สไตเออร์ฯ จึงไม่ใช่
ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเพื่อเสนอขายโดยตรง แต่เป็นเพียงนายหน้าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค้า
ให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น
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ในช่วงเดือนมิถนุ ายน ๒๕๔๖ เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�ำประเทศไทยได้มหี นังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ บริษทั สไตเออร์เดมเลอร์
พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด โดยเป็นข้อเสนอให้ด�ำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ และบริษัท สไตเออร์ฯ
ได้เชิญ นาย ป. รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษทั MAN ซึง่ ผลิตตัวรถดับเพลิง
ให้บริษัท สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติ
โครงการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การดั บ เพลิ ง ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เสนอ ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดต่างๆ และรถบรรทุกน�้ำรวม ๓๑๕ คัน
และเรือดับเพลิง ๓๐ ล�ำ  ตลอดจนอุปกรณ์สาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของ
บริษัท สไตเออร์ฯ ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการ
จัดท�ำ  A.O.U. (Agreement of Understanding) และข้อตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement)
โดยทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียยื่นร่าง A.O.U. ให้แก่พล.ต.ต. อ. ซึ่งน�ำเสนอต่อนาย ส. โดยตรง
โดยไม่ผ่านปลัดกรุงเทพมหานคร นาย ส.ลงนามรับทราบบันทึกและเสนอต่อนาย ภ. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และหลังจากที่ได้มีการลงนามร่วมกันคุณหญิง ณ. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างข้อตกลง
ซือ้ ขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดบั เพลิงระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบริษทั สไตเออร์ฯ ให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณโครงการจัดซื้อรถ
และเรือดับเพลิงในวงเงิน ๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐ บาท และอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิด
Letter of Credit (L/C) อีกจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นนาย อ. และก่อนมอบหมาย
งานในหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิม
ได้มีหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน ๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐ ยูโรให้กับบริษัท สไตเออร์ฯ
โดยกรุงเทพมหานครช�ำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมอบอ�ำนาจให้ พล.ต.ต. อ. ผูอ้ �ำนวยการ
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ด�ำเนินการและลงนาม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ด�ำเนินการไต่สวนการด�ำเนินการดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร
และยืน่ ฟ้องต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง จากการกระท�ำดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ก่อให้
เกิดผลกระทบที่เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงที่กรุงเทพมหานครซื้อมานั้นมีราคา
ที่สูงมาก ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น มีดังนี้
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ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ
กรุงเทพมหานคร
รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบน�้ำแบกหาม
รายละเอียด
ความแตกต่าง
โครงประธานรถเครื่องยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ๒,๕๐๐ ซีซี ๔x๔ กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า  คันละ ๒,๑๕๔,๐๕๐ บาท รวม
ประกอบโดย บริษัท กาญจนาอิควิปเม้นท์ จ�ำกัด
๗๒ คัน เป็นเงินแพงกว่า๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามจากญี่ปุ่น
รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร
รายละเอียด
ความแตกต่าง
โครงประธานรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์ ซื้อจาก บริษัท เชส เอ็น กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ ๑๗,๑๔๓,๒๐๐ บาทรวม
เตอร์ไพรส์ (สยาม) จ�ำกัดมาตรฐานใกล้เคียงกันเครื่องสูบน�ำ้ ๙ คัน เป็นเงินแพงกว่า ๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท
สมรรถนะสูงกว่า
รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร
รายละเอียด
ซื้อจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ ๑๕,๔๕๕,๓๗๐ บาทรวม
๑๔๔ คัน เป็นเงิน แพงกว่า ๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐ บาท
รถถังน�้ำ ๒๐,๐๐๐ ลิตร

รายละเอียด
ความแตกต่าง
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตรซื้อจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส กรุงเทพมหานครซือ้ แพงกว่า คันละ ๑๕,๑๘๙,๑๐๐ บาท รวม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
๗๒ คัน เป็นเงิน แพงกว่า๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐ บาท
รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA
รายละเอียด
ซื้อจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซือ้ แพงกว่า คันละ ๕๖,๕๗๗,๒๕๐ บาท รวม
๗ คัน เป็นเงิน แพงกว่า๓๙๖,๐๔๐,๗๕๐ บาท

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง
ข้อมูลเรือดับเพลิง
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด ซื้อ บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด ขาย
เรือดับเพลิงจาก บริษัท ซีทโบ๊ต จ�ำกัด ผลิตและประกอบที่ ให้ กรุงเทพมหานคร ราคาล�ำละ ๒๕,๔๖๒,๑๐๐ บาท
เมืองพัทยา ราคาล�ำละ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจาก
จะสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่าสูญเสียงบประมาณจ�ำนวนเท่าไร แต่การสูญเสียดังกล่าวแทนที่รัฐ และ
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากรถและเรือดับเพลิง ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ช่วยในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภยั ได้เป็นอย่างดี แต่เมือ่ มีการทุจริตแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถน�ำรถและเรือดับเพลิง
มาใช้งานได้ เท่ากับว่าสูญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถน�ำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งหากเกิด
อัคคีภัยเกิดขึ้นอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุนั้นๆ อีก
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๒. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลีย่ นสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท�ำ
หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระท�ำความผิด
การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๑ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต คืออะไร
ค�ำว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค�ำว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท�ำในสิ่ง
ที่ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท�ำผิด ละอายใจ เป็นต้น
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษ
หรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท�ำนั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท�ำ  ท�ำให้ตนเองไม่หลงท�ำในสิ่งที่ผิด นั่นคือ
มีความละอายใจ ละอายต่อการท�ำผิด
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค�ำว่า  ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย เป็นต้น
ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย
หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท�ำในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม
ดังนัน้ ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหรือสังคม
ในลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบ
ของกริยาท่าทางหรือค�ำพูด
ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น
การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่า
ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แสดง
ให้เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น
มีความละอายต่อการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก - น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส�ำนึก ของ
แต่ละบุคคลและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำนัน้ ๆ แล้วมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา ซึง่ การแสดงกริยาหรือ
การกระท�ำจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส การร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึง่ เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีการรวมตัวของคนจ�ำนวนมาก
และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย
ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดง
ปฏิกริ ยิ าออกมา แต่การทีบ่ คุ คลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกริ ยิ าออกมานัน้ อาจเป็นเรือ่ งยาก เนือ่ งจาก
ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด�ำเนินต่อไปสู่
ความส�ำเร็จ ซึง่ การยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรือ่ งไกลตัว
และ ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
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๒.๒ ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย
ไม่กล้าทีจ่ ะท�ำในสิง่ ทีผ่ ดิ เนือ่ งจากกลัวว่าเมือ่ ตนเองได้ท�ำลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รบั การลงโทษ
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท�ำผิดและในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง
คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป ก็ไม่กล้าที่จะท�ำผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับ
ผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย ทัง้ ชือ่ เสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสือ่ มเสีย
บางครั้ง การทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น
แต่หากเป็น ความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท�ำ 
ส�ำหรับความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึง่
เกิดขึ้น เพื่อให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท�ำใดๆ ที่ท�ำให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริต
สามารถแบ่งระดับต่างๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพือ่ นลอกข้อสอบ
เรา  และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วนที่เป็น
ค�ำตอบไว้ เช่นนีก้ เ็ ป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธดี งั กล่าวทีถ่ อื เป็นการ
แสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง
ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต
ความตื่นตัว ของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
ที่มีสาเหตุมาจากการทุจริตท�ำให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน
ความจ�ำเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
ผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน�ำมาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ดว้ ยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกัน
หลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดบั เพลิงจะไม่มี ไม่เพียงพอทีจ่ ะดับไฟได้ทนั เวลา เพียงแค่คดิ จากมูลค่า ความเสียหาย
ที่รัฐสูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อน หากเกิดเพลิงไหม้แล้ว ถือเป็น
ความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรื่องของ
คนอืน่ เป็นเรือ่ งของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่เกีย่ วข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียทีจ่ ะได้รบั ตนเองก็ยงั คงทีจ่ ะได้
รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม
ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้
เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคม
ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะท�ำให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
๒.๓ การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)
ค�ำว่า  “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า  “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค�ำว่า 
“Social Sanction”
พจนานุกรมศัพท์สงั คมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๒ : ๓๖๑ - ๓๖๒) ได้ให้ความหมายของ ค�ำว่า 
“Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า  สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญา
ว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มก�ำหนดไว้ส�ำหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพื่อชักน�ำให้สมาชิกกระท�ำตาม
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์
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Radcliffe-Brown (๑๙๕๒ : ๒๐๕) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย่างหนึง่ และเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมทีเ่ ป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบพูด
อีกอย่างหนึง่ ก็คอื การลงโทษโดยสังคมนัน้ มีคณ
ุ ลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือมีทงั้ ด้านบวกและด้านลบอยูภ่ ายใน
ความหมายของตัวเองส�ำหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการ
ให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ปทัสถานของชุมชนหรือของสังคมจากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนัน้ อาจเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สังคม เพื่อยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถานใหม่ในระดับ
ระหว่างประเทศ
Whitmeyer (๒๐๐๒ : ๖๓๐-๖๓๒) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคมมีทงั้ เชิงบวกและเชิงลบ เป็นการท�ำงาน
ตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัล เป็นแรง
จูงใจและลงโทษเมือ่ สมาชิกไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึง่ หรือกลุม่
คนกลุ่มหนึ่ง
โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกริ ยิ าปฏิบตั ทิ างสังคม เป็นมาตรการ
ควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก�ำหนด โดย
มีทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษ โดยการ
กดดันและแสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท�ำให้บุคคลนั้นเกิด
ความอับอาย ขายหน้า  ส�ำหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social
Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ของสังคม
การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผน
ที่ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าว
อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับ
ความเชื่อของชุมชน ก็จะน�ำไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม
และที่ส�ำคัญไปกว่านั้น หากการกระท�ำดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่
เพียง แต่ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้ง
ประเทศ ซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือ
การสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับปทัสถาน
(Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ
ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต�่ำสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดันและบีบคั้น
ทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า จะ
โดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน

52

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระท�ำ  การลงโทษประเภทนี้
เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะท�ำใน
สิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน
การชุมนุม ขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่นได้กระท�ำไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่
ท�ำพฤติกรรม เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน�ำไปสู่การ
ต่อต้านดังกล่าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระท�ำของบุคคลนั้นว่าร้ายแรงขนาดไหน
หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้ านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ ายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจ�ำ  หรือมี
ผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจน�ำไปเป็น
ประเด็นทางสังคมจนน�ำไปสูก่ ารต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ผิดกฎหมาย และ
ผิดต่อศีลธรรม บ่อยครัง้ ทีม่ กี ารทุจริตเกิดขึน้ จนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพือ่ กดดัน ขับไล่ให้บคุ คลนัน้
หยุดการกระท�ำดังกล่าว หรือการออกจากต�ำแหน่งนัน้ ๆ หรือการน�ำไปสูก่ ารตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย
โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น�ำเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุม
ประท้วง บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากต�ำแหน่ง ซึ่งการลาออกจากต�ำแหน่งนั้น ถือเป็นความรับ
ผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระท�ำ
๒.๔ ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากน�ำเอาเงิน
ทีท่ จุ ริตไปมาพัฒนาในส่วนอืน่ ความเจริญหรือการได้รบั โอกาสของผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสก็จะมีมากขึน้ ความเหลือ่ มล�ำ้
ทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา  ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็น
ในปัจจุบันว่าความเจริญต่างๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่ง
ของประเทศ แต่เพราะอะไรท�ำไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง
ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ท�ำอย่างไรถึงท�ำให้
มี การทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุ
ให้บุคคล ที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับ
เพื่อป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจัง
เท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้น หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไม่อยากเข้าไป
เกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเอง
อาจจะไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงต่อการทีม่ คี นทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมือ่ มีการทุจริตมาก งบประมาณ
ของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อยอาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อม
มีมาก ความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท
ซึง่ จะเห็นได้วา่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีมลู ค่ามากมาย และนีเ้ ป็นเพียงโครงการเดียวเท่านัน้ หากรวมเอาการ
ทุจริต หลายๆ โครงการ หลายๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล ดังนั้น
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึงภาคเอกชน
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ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย
ของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะท�ำอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นแล้วสิ่งส�ำคัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการปราบปราบการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า  “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท�ำให้เกิดกระแสการต่อต้าน
ต่อการกระท�ำทุจริต และคนที่ท�ำทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท�ำทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่า  มี
การทุจริตเกิดขึน้ อาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท�ำ แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านัน้ ไปยังหน่วยงานหรือ
สื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบการกระท�ำที่เกิดขึ้นและยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และก�ำลังเดินหน้า
ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แต่การจะเป็น ๔.๐ ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อย
ลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะ
น�ำมากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชนได้
ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท�ำทุจริต จนในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอ�ำนาจทางการเมืองและ
ได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
๑. ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศ
หนึง่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในด้านของการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต แต่กย็ งั คง มีปญ
ั หาการทุจริตเกิดขึน้ อยูบ่ า้ ง
เช่น
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีขา่ วกรณีของประธานาธิบดี
ถูกปลดออกจากต�ำแหน่ง เพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่าให้
เพื่ อ นสนิ ท ของครอบครั ว เข้า มาแทรกแซงการบริ ห าร
ประเทศ
รวมถึ ง ใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือ
ถูกด�ำเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง
กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วง
กว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจาก
ต�ำแหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
อี ก กรณี ที่ จ ะกล่ า วถึ ง เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งการต่ อ ต้ า น
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยทัง้ ทีผ่ ลคะแนนทีเ่ รียนมานัน้ ไม่ได้สงู และการที่
คุณสมบัตขิ องนักศึกษาดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงกับ การคัดเลือก
โควต้านักกีฬาที่ก�ำหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภท
เดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม
เท่ากับว่าคุณสมบัตไิ ม่ถกู ต้องแต่ได้รบั เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว การกระท�ำเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการน�ำไปสู่
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การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถ
ให้ค�ำตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุดประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ต้องลาออกจากต�ำแหน่ง
๒. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนในประเทศบราซิลได้มกี ารชุมนุมประท้วงการทุจริต
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชน
จ�ำนวน หลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมี
การแสดง ภาพหนูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อ
นักการเมือง ทีท่ จุ ริตการประท้วงดังกล่าว ยังถือว่ามีขนาด
เล็กกว่าครัง้ ก่อน เพราะทีผ่ า่ นมาได้มกี ารทุจริตเกิดขึน้ และ
มี ก ารประท้ ว ง จนในที่ สุ ด ประธานาธิ บ ดี ไ ด้ ถู ก ปลด
จากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากการกระท�ำทีล่ ะเมิดต่อกฎระเบียบ
เรื่องงบประมาณ
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว
ของประชาชนที่ออกมาต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
การทุ จ ริ ต ในระดั บ หน่ ว ยเล็ ก ๆ หรื อ ระดั บ ประเทศ
เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับ
ตั้งแต่การเห็นคนที่ท�ำทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือ
การชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น�ำมาแสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใด ที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อ
การทุจริตได้ เมือ่ นัน้ ปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดียงิ่ ขึน้ จะต้องสร้างให้เกิดความละอาย
ต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท�ำทุจริต โดยน�ำเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม
ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการแสดงออกต่อการไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น
และมีการเปิดเผยชือ่ บุคคลทีท่ จุ ริตให้กบั สาธารณะชนได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึง เมือ่ สังคมมีทงั้ กระบวนการในการ
ป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มีความละอายต่อการท�ำทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น
ส�ำหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ
ชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจน�ำไปสู่การทุจริตอย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้ การมีวัฒนธรรม
ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษา
เพื่อให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษา
เพือ่ ทีส่ ถานศึกษาแห่งนัน้ จะได้น�ำเงินทีไ่ ด้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป
แต่การกระท�ำดังกล่าวนี้ ไม่ถกู ต้อง เป็นการปลูกฝังสิง่ ทีไ่ ม่ดใี ห้เกิดขึน้ ในสังคม และต่อไปหากกระท�ำเช่นนีเ้ รือ่ ยๆ
จะมองว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ทุกคนท�ำกัน ไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนท�ำให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดี
ถูกกลืนหายไปกับการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึ้น
ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษา
ในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงท�ำให้ผู้ปกครองบางคน
ต้องให้เงินกับสถานศึกษา เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน
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๒.๕ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
หากพบเห็นการทุจริต สามารถร้องเรียนมายังส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้โดยมีวิธีการ ดังนี้
๑) ท�ำเป็นหนังสือ “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” และส่งไปที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑
ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือส่งมาที่ตู้ ปณ. ๑๐๐ ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือส่งมาที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดใกล้บ้านของท่าน
๒) กล่าวหาด้วยวาจาโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ประจ�ำจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท�ำการบันทึกค�ำกล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐาน
๓) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ - ๔๙ หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. ๑๒๐๕
๔) ทางเว็บไซต์ส�ำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หัวข้อ “ร้องเรียน”
โดยในค�ำกล่าวหา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
๒) ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา
๓) ระบุข้อกล่าวหาการกระท�ำความผิด
๔) บรรยายการกระท�ำความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้
๔.๑ หากเป็นการกระท�ำความผิดต่อหน้าที่ การกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ การกระท�ำ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะต้องระบุว่า  การกระท�ำความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด มีขั้นตอนหรือ
รายละเอียดการกระท�ำความผิดอย่างไร มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ (ถ้าไม่สามารถน�ำมาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษา) และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดบ้าง
เมื่อใด และผลเป็นประการใด
๔.๒ หากเป็นการกล่าวหาว่าร�ำ่ รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ จะต้องระบุวา 
่ ฐานะเดิม
ของผู้ถูกกล่าวหา และภรรยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร ผู้ถูกกล่าวหา และภรรยา
หรือสามี มีอาชีพอื่นๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด และทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่า
ร�่ำรวยผิดปกติมีอะไรบ้าง เช่น
- บ้าน มีจ�ำนวนกี่หลัง ตั้งอยู่ที่ใด (เลขที่บ้าน ถนน ซอย ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด)
ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด
- ที่ดิน มีจ�ำนวนกี่แปลง ตั้งอยู่ที่ใด (ถนน ซอย ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด) ซื้อเมื่อใด
และราคาขณะซื้อเท่าใด
- รถยนต์ มีจ�ำนวนกี่คัน ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียนรถ ซื้อเมื่อใด จากใคร และราคา
ขณะซื้อเท่าใด
- มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด
รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ
ส�ำคัญที่สุด คือ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้กล่าวหาที่สามารถ
ติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่ม
เติม ให้ชดั เจนจนสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ และรายงานผลให้ผกู้ ล่าวหาทราบ ทัง้ นี้ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความ
ลับทีส่ ดุ ถ้าไม่ตอ้ งการให้มกี ารเปิดเผยชือ่ ก็ให้บอกด้วยว่าให้ปกปิดชือ่ - ทีอ่ ยูไ่ ว้เป็นความลับ ตอนท�ำค�ำสัง่ ไต่สวน
จะได้ระบุไว้ตามความประสงค์
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กรณีการร้องเรียนโดยไม่แจ้งชื่อ - สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” จะต้องระบุพยานหลักฐาน
ให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจะรับไว้พิจารณา
ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกลับไปให้ผกู้ ล่าวหาทราบว่ารับเรือ่ งไว้พจิ ารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่หากประสงค์จะติดตามเรื่องร้องเรียน ก็สามารถติดตามได้ทางนี้
๑) ติดต่อด้วยตนเองที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
๒) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ - ๔๙ หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. ๑๒๐๕
๓) ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อ “ติดตามเรื่องร้องเรียน”
ทั้งนี้ โปรดจ�ำเลขรับเรื่องจากส�ำนักงาน ป.ป.ช. /วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง / ชื่อ - สกุล เรื่อง ของผู้ถูก
กล่าวหา 
นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ ดังนี้
๑) ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน) ท�ำเนียบรัฐบาลหมายเลข
๑๑๑๑ บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๗๑ - ๘๔
๒) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐
๓) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)
สายด่วน โทร. ๑๒๐๖
๔) ศูนย์ด�ำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน โทร. ๑๕๖๗ หรือศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
๕) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในแต่ละจังหวัด
๖) แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต�ำรวจในเขตอ�ำนาจสอบสวน
โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องที่หากอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
ด�ำเนินการต่อไป
๒.๖ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
		 ๒.๖.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้กำ�หนดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำ�หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลใดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๑)
		 - ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือ
สำ�หรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำ�คำ�ร้อง ผู้ร้องทุกข์
กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำ�หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
		 - การคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความคุม้ ครองช่วยเหลือ โดยให้น�ำ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองพยานใน
คดีอาญามาใช้บังคับ รวมถึงมีอำ�นาจกำ�หนดมาตรการอื่นใดที่สมควรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะต้องได้
รับการคุม้ ครองช่วยเหลือและมีอ�ำ นาจสัง่ ให้เจ้าพนักงานตำ�รวจหรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ช่วยดำ�เนินการตามทีจ่ �ำ เป็นได้
โดยการดำ�เนินการคุ้มครองช่วยเหลือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลือก่อน
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
ของผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือ หรือคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
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ใกล้ชิด กับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทำ�ผิดอาญาโดยเจตนา  เนื่องจากการดำ�เนินการหรือการให้ถ้อยคำ�
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บคุ คลนัน้ หรือทายาทมีสทิ ธิยนื่ คำ�ร้องต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อขอรับค่าทดแทนเท่าที่จำ�เป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
		 ๒.๖.๒ การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้ก�ำ หนดให้มมี าตรการการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำ เนินคดี ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๕ กล่าวคือ
บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ�ความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ หากได้ให้ถ้อยคำ� หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูล อันเป็นสาระสำ�คัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำ�ผิดของเจ้าพนักงาน
ของรัฐรายอื่นหรือผู้ถูกกล่าวหารายอื่นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร จะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่
ดำ�เนินคดีก็ได้
		 - การกันตนเองไว้เป็นพยานในคดี
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลไว้เป็นพยานแล้ว ห้ามมิให้ดำ�เนินคดีอาญาหรือ
ดำ�เนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น และบุคคลนั้นอาจได้รับความช่วยเหลือได้ตามสมควร
จนคดีถึงที่สุด เว้นแต่ บุคคลนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยาน
การคุ้มครองพยาน ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตำ�แหน่งของพยานที่ดำ�รงอยู่และการเลื่อนขั้น
เงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย เว้นแต่ บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครองเมื่อคำ�นึงถึงพฤติการณ์
และสภาพของการกระทำ�ผิดแล้ว หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการกันไว้เป็นพยาน
		 ๒.๖.๓ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน
ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์และ
เป็นผลดียงิ่ ต่อทางราชการ ให้ถอื ว่าผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ซึง่ ไดรบั ความคุม ครองพยานและอาจไดรบั บำ�เหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษตามกฎ ก.พ. นี้
ขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่งจะถือวาเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการตอเมื่อ
เปนปจจัยสําคัญทีท่ ําใหดําเนินการทางวินยั ได หรือเปนปจจัยสําคัญทีท่ ําใหลงโทษทางวินยั แกผกู ระทําความผิด
ได และมีผลทําใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดินเปนอยางมากหรือมีผลทําใหสามารถ รักษาไวซึ่งระบบ
บริหารราชการที่ดีโดยรวมได
ในกรณีที่ขาราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวม
ในการกระทําผิดวินัยนั้นดวย ไมใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัยกับ
ขาราชการอื่น ถาไดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา  หรือให้ถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา
ตอบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
และข้ อ มู ล หรื อ ถ้ อ ยคำ � นั้ น เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ มี ก ารสอบสวนทางวิ นั ย แก ผู้ เ ป็ น ต้ น เหตุ แ ห่ ง
การกระทำ�ผิด อาจไดรับการกันเป็นพยาน การลดโทษ หรือการให้ความคุ้มครองพยานตามกฎ ก.พ. นี้

58

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

ขอ ๕ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ ที่จะไดรับประโยชนตามกฎ ก.พ. นี้
จะตอง เปนความเชือ่ โดยสุจริตวามีการกระทําผิดวินยั หรือเปนไปตามทีต่ นเองเชือ่ วาเปนความจริง และไมมกี าร
กลับถ้อยคำ�นั้นในภายหลัง
การให้ขอ้ มูลหรือถ้อยคำ�ตามวรรคหนึง่ ไมถอื เป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการและไมเป็น
การกระทำ�การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ขอ ๖ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่ไดรับขอมูลมีหนาที่รายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้งเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๗ ผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ และผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ มีหน้าทีใ่ ห้ความคุม้ ครองพยาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ไมเปดเผยชื่อหรือขอมูลใดๆ ที่จะทําใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา 
(๒) ไมใชอํานาจไมวาในทางใดหรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรม
ซึ่งอาจมีผลทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูลหรือถอยคํา
(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้นถูกฟองเปนคดีตอศาล
ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ ผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะพิจารณาย้ายผู้นั้น หรือ
พิจารณาดำ�เนินการอื่นใดที่เห็นว่าจำ�เป็นเพื่อให้ผู้นั้นไดรับความคุ้มครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นและไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไวก็ได 
ขอ ๘ พยานผูใ ดเห็นวาผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ ยังไมไดใหการคุม ครองตามขอ ๗ หรือการใหการ
คุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อพิจารณาดำ�เนินการ
ขอ ๙ เมื่อผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไดรับคำ�ร้องตามข้อ ๘ แลว หากมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตาม
ที่พยานกล่าวอ้าง ให้ผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำ�เนินการให้ความคุ้มครองพยานในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทำ�ได 
ขอ ๑๐ พยานผูใดเห็นวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้ หรือ
การใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อสำ�นักงาน ก.พ. ได 
ขอ ๑๑ เมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดรับคํารองตามขอ ๑๐ แลว หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่พยาน
กล่าวอ้าง ให้สำ�นักงาน ก.พ. ดำ�เนินการให้มีการย้ายหรือโอน หรือดำ�เนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้
นัน้ ไดรบั ความคุม้ ครอง โดยไมตอ งไดรบั ความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ กอน หรือ
ไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามวรรคหนึ่ง
หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้สำ�นักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๙ ตอไป
ขอ ๑๒ การใหความคุมครองพยานตามหมวดนี้ใหพิจารณาดําเนินการในโอกาสแรก ที่สามารถ
กระทําได  และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี จนกวาจะมีการ
สั่งยุติเรื่องหรือการดำ�เนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น
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ขอ ๑๓ ก่อนมีการแจ้งเรือ่ งกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดกระทำ�ผิดวินยั ถ้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือ
ให้ถ้อยคำ�ตามข้อ ๔ ไม่ใช้ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทำ�ความผิดวินัยในเรื่องนั้น และเป็นกรณีที่ไม่อาจแสวงหา
ข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อดำ�เนินการทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทำ�ความผิดวินัยในเรื่องนั้น
ไดนอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น ผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจกันผู้นั้นเป็นพยานได้
ขอ ๑๔ ในกรณีทผี่ ทู ถี่ กู กันเปนพยานตามขอ ๑๓ ไมมาให้ถอ้ ยคำ�ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผูม้ หี น้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่ไม่ให้ถอ้ ยคำ� หรือให้ถอ้ ยคำ�
แต่ไมเป็นประโยชนตอ่ การดำ�เนินการ หรือให้ถอ้ ยคำ�อันเป็นเท็จ หรือกลับคำ�ให้การ ให้การกันผูน้ นั้ ไวเป็นพยาน
เป็นอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๕ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งแจงเรื่องการกันขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามข้อ ๑๓ ไวเปนพยาน หรือการสิน้ สุดการกันเปนพยานตามขอ ๑๔ ใหบคุ คลหรือคณะบุคคลทีม่ หี นาทีส่ บื สวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและข้าราชการผู้นั้นทราบ
ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือให้ถอ้ ยค�ำตามข้อ ๔ ผูใ้ ดไดให้ขอ้ มูลหรือให้ถอ้ ยค�ำ 
ที่ส�ำคัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษทางวินัยแกผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท�ำผิดได  และผู้นั้นต้องถูกลงโทษทางวินัย
เพราะเหตุที่ไดร่วมกระท�ำผิดวินัยนั้นด้วย ถ้าผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุ
แห่งการกระท�ำความผิดวินยั นัน้ หรือไดรว มกระทําความผิดวินยั ไปเพราะตกอยูใ นอํานาจบังคับ หรือกระทําไป
โดยรูเท่าไมถึงการณ  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง อาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นต�่ำกวาโทษที่ควรไดรับจริงได 
แต่ทั้งนี้ ต้องไมต�่ำกว่าการลดโทษที่อาจกระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๗ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจพิจารณาให้บำ�เหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้ให้
ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ตามข้อ ๓ ได ดังนี้
(๑) ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคํานั้นเปนขอควรพิจารณาอื่นตามกฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนเงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล
(๔) คําชมเชยเปนหนังสือ
ขอ ๑๘ ใหผมู อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ พิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพเิ ศษตามขอ ๑๗
แกผใู้ ห้ขอ้ มูลหรือให้ถอ้ ยคำ�ตามข้อ ๓ ตามระดับความมากนอยของประโยชนและผลดียงิ่ ตอทางราชการ ทีไ่ ดรบั
จากการใหขอมูลหรือถอยคํานั้น
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วิชาที่ ๓

จิตพอเพียงต้านทุจริต
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง
: ๓ ชั่วโมง

เรื่อง จิตพอเพียงต้านทุจริต
สาระสำ�คัญ

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้าง
ฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ น�ำแนวคิดในการ
บูรณาการที่หลากหลาย ได้แก่ หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการต่อต้านการทุจริต
๒. สามารถสังเคราะห์แนวคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดได้
๓. สามารถก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้แก่หน่วยงานได้
๔. มีความตระหนักรู้ถึงแนวคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา

การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการต่อต้านการทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล น�ำแนวคิดในการบูรณาการที่หลากหลาย
ได้แก่ หลักบูรณาการ “STRONG” เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน

วิธีการฝึกอบรม

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
๒. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและน�ำเสนอ

สื่อการเรียนรู้

๑. เอกสารประกอบการอบรม
๒. สื่อเทคโนโลยี / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / สื่อวีดีทัศน์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
๓. โจทย์สัมมนา / บ่งการ

การวัดและประเมินผล

๑. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. ประเมินผลงานจากโจทย์สัมมนา / บ่งการ
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เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง 		 : ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่ อ วั น ที่ ๙ มิ ถุ น ายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ เ สด็ จ ขึ้ น
เถลิงถวัลยราชสมบัติ และเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา  ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณทีจ่ ะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และความสุข
ของอย่างทั่วถึง กันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะ
ขจัดปัญหาต่างๆ ทั้งอาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด�ำริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  “...การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตาม
ล�ำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ
และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างค่อยเสริม ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ
ยกเศรษฐกิจขึ้น ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชน โดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก�ำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...”
ซึง่ เป็นแนวพระราชด�ำริทพี่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า 
๔๐ ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถด�ำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถด�ำรงชีพปกติสุข
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดยนายโคฟี อันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The Human Development Lifetime Achievement Award) เพือ่
เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยนายโคฟี อันนัน ได้กล่าวสุดดี
พระเกียรติคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
หลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถต้านทาน
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ “ทางสายกลาง” จึงเป็นการตอกย�้ำแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
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สหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจ�ำปี ๒๐๐๗ เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
ประเทศสมาชิกกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก
พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
“...ค�ำว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส�ำหรับใช้ของตัวเอง มีความ
หมายว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม
วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคน
พอมี พอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี พอกิน
บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท�ำ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”
“...ค�ำว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมี
ความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท�ำอะไร
ต้องพอเพียง หมายความว่า  พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี
มาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ท�ำอะไร
ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
“...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า  ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของ
ผูท้ อี่ ยูข่ า้ งๆ อันนัน้ ไม่พอเพียงและท�ำไม่ได้ ถ้าอยากนัง่ อย่างนัน้ ก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะท�ำให้ทะเลาะ
กัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าท�ำอะไรพอเพียง...”
“...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้
ก็ไม่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมา
พิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกัน โดยที่
ไม่รู้เรื่องกันก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุด
ก็น�ำมาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกัน
อย่างรุนแรง ซึ่งจะท�ำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า  ความพอประมาณและความ
มีเหตุผล...”
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรอง จาก
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตน�ำไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา 
โดยมีใจความว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
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จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัด
ระวังอย่างยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีส�ำนึก ในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ แนวทาง
การด�ำเนินชีวติ ให้อยูบ่ นทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ พ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ�ำเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด�ำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดยค�ำนึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด�ำเนินชีวิตทางสายกลาง การพึ่งตนเอง รู้จักประมาณตนอย่าง
มีเหตุผล อยู่บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด�ำเนินการไม่ได้เฉพาะ
เจาะจง ในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงการด�ำเนินชีวิตด้านอื่นๆ ของมนุษย์ให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ
เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข

๑. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง
เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้บอกเล่าพระราชจริยวัตรในด้าน
“ความพอเพียง” ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง ว่า “นายต�ำรวจน�ำมาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอกส�ำหรับ
เล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายต�ำรวจท่านนัน้ บอกว่าไม่มรี า้ นไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้กร็ บั มา
ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่
ในพระราชส�ำนัก ตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ผมมีน�้ำใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะต้องการ
ให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า  แก้ไขนิดเดียวก็อยากท�ำให้เขาดีๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตอนนั้น
เขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ท�ำอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนัน้ เราก็รบั แก้ชดุ ให้นายต�ำรวจ
ท่านนีเ้ รือ่ ยๆ เขาขอให้คดิ เงินก็ไม่คดิ ให้ พอครัง้ ที่ ๕ นีส่ ิ ท่านเอาผ้ามา ๔ - ๕ ผืนจะให้ตดั ถามผมว่าเท่าไหร่ๆ แล้ว
ก็รบี ควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชือ่ พลต�ำรวจตรี จรัส สุดเสถียร ต�ำแหน่งเขียนว่าเป็นนายต�ำรวจประจ�ำราชส�ำนัก
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ท่านบอกว่า  “สิ่งที่เถ้าแก่ท�ำให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่ได้รับใช้เบื้อง
พระยุคลบาทแล้ว นายสุนทรเล่าด้วยน�้ำเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอื่น
ผ้าเก่าขนาดนัน้ เขาไม่ซอ่ มกันแล้ว เอาไปทิง้ หรือให้คนอืน่ ๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงมีความมัธยัสถ์
ฉลองพระองค์แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา  ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนา
มัวหมอง ตรงดิน้ ทองก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่า
ท่านอยากได้ ฉลองพระองค์องค์เดิมแต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็นๆ
ผมก็ท�ำเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า  ท�ำไมท�ำไว ผมตอบเลยว่า  เพราะตั้งใจ
ถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง
ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปิติที่สุดแล้ว
“ผมถือโอกาสน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสือ้ ผ้าเก่าๆ ทีไ่ ด้รบั มาวันแรกท�ำให้
รูว้ า่ พระองค์ทรงอยูอ่ ย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน และเมือ่ ได้ถวายงาน
บ่อยครั้ง ท�ำให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น ทุกคน
ต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมายและเมื่อประสบความส�ำเร็จแล้วอย่าลืมตั้งใจท�ำสิ่งดีๆ
ให้ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร
ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของความพอเพียง
นายศรไกร แน่นศรีนลิ หรือช่างไก่ ช่างนอกราชส�ำนักผูถ้ วายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙
มานานกว่า ๑๐ ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประมาณปี ๒๕๔๖ มีลูกค้าสวมชุดพระราชส�ำนักมา  ๒ คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้า
เข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า  เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้นตอบว่า  ฉลองพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ท�ำตัวไม่ถูก ขนลุก พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินช่างไก่ เล่าว่า  รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. ๙
ทรงน�ำมาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด�ำ ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ ๔๓
เท่าที่สังเกตสภาพช�ำรุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง
ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะน�ำให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
“จริงๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่ในบ้าน
ให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าใช้เวลาซ่อม ๑ เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ ๒ และคู่ที่ ๓
เป็นรองเท้าหนังสีด�ำ ทรงคัทชู คู่ที่ ๔ ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้
มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ที่ร้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาท
คู่ที่ ๕ ทรงน�ำมาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่ ๖ เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้ว
ทั้งหมด ๖ คู่ “ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะน�ำไปวางปนกับ
ของลูกค้าคนอืน่ ไม่ได้ เลยซือ้ พานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วน�ำไปวางไว้ทสี่ งู ทีส่ ดุ ในร้าน เพราะท่านคง
ทรงโปรดมาก สภาพรองเท้าช�ำรุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่น�ำมาใช้แล้ว
แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
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ประการส�ำคัญทีท่ �ำให้ชายผูน้ ไี้ ด้เรียนรูจ้ ากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช คือ “ความ
พอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ทา่ น ชีวติ ไม่ฟงุ้ เฟ้อ
จะเป็นสุขกันมากกว่านี้
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...พระองค์ทา่ น ทรงเป็นผูน้ �ำอย่างแท้จริงดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ ทัง้ หลาย ใส่รองเท้า
นอกและยิง่ มาจากต่างประเทศใส่แล้วนุม่ เท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าทีผ่ ลิตในเมืองไทยคูล่ ะร้อยกว่าบาทสีด�ำ
เหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
นาฬิกาบนข้อพระกร
วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท�ำ” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อท�ำพอเริ่มบรรยาย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผูฟ้ งั ว่า พวกเรามีเสือ้ ผ้าคนละกีช่ ดุ ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่กนั ตอบและ
พากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า “ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร
จนพระองค์ทา่ นรูส้ กึ ได้วา่ ผมพยายามอยากจะดูยหี่ อ้ ท่านจึงยืน่ ข้อพระหัตถ์มาให้ดตู รงหน้า จึงทราบว่าพระองค์
ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ ๗๕๐ บาทเท่านัน้ ซึง่ ก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทัง่ ฉลอง
พระองค์กท็ รงมีไม่กชี่ ดุ ทรงใช้จนเปือ่ ยซีด แต่พวกเรามักคิดว่าการมีแบบเหลือกินเหลือใช้จงึ จะดี เพราะคนสมัย
นี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรมแต่เลือกที่จะท�ำอุตส่าหากรรม “เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว่า  คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า  ร้อยกว่าคู่
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนีใ้ ส่มากีค่ ู่ ถ้าจะใช้ให้คมุ้ ท�ำไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ท�ำเอาบรรยากาศในห้องเงียบสงัด
เพราะโดนใจกันเต็มๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ ๓๐๐ - ๔๐๐ บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร
ใส่รองเท้าคู่ละ ๓ - ๔ พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพาร
ก็เดินตามพระองค์ไม่ทนั อยูด่ ี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คเู่ ดียว อีกทัง้ ฉลองพระบาทของพระองค์ยงั ถูกน�ำส่งไป
ซ่อมแล้วซ่อมอีก
ดินสอทรงงาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ หมวด พระบารมีบันดาลตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว
ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏ อยู่บน
พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริต่างๆ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดาๆ โดยมีบนั ทึกว่าในปีหนึง่ ๆ ทรงเบิก
ดินสอใช้เพียง ๑๒ แท่ง โดยทรงใช้ดนิ สอเดือนละ ๑ แท่งเท่านัน้ เมือ่ ดินสอสัน้ จะทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอ
ให้ยาวเพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแนวพระราชด�ำริที่เป็นเหตุ เป็นผล ดินสอ ๑ แท่ง ท่านไม่ได้มองว่า เราต้องประหยัด
เงินในกระเป๋าแต่ท่านมองว่าดินสอ ๑ แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ
คือไม้ แร่ธาตุที่ท�ำไส้ดินสอ การน�ำเข้าวัตถุดิบที่น�ำเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง
ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งมูลค่าสินค้าน�ำเข้าด้านวัตถุดิบ
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และเป็นการน�ำทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ�ำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้
แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่างๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นส�ำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า  ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด
ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่าง
มีค่าส�ำหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบ...
หลอดยาสีพระทนต์
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิง่ ปรากฏรอยบุม๋ ลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุทเี่ ป็นเช่นนี้
เพราะพระองค์ทา่ นทรงใช้ดา้ มแปรงสีพระทนต์ชว่ ยรีดและกดจนเป็นรอยบุม๋ ศาสตราจารย์พเิ ศษ ทันตแพทย์หญิง
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้เล่าว่า  “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีคา่ นิยมในการใช้ของต่างประเทศและมีราคาแพง รายทีไ่ ม่มที รัพย์พอซือ้ หาก็
ยังขวนขวายเช่ามาใช้เป็นการชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ซึง่ เท่าทีท่ ราบมามีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์
ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่
ในหลอดจริง ๆ”
“เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และ
ยังทรงรับสัง่ ต่อไปอีกด้วยว่า เมือ่ ไม่นานมานีเ้ องมหาดเล็กห้องสรงเห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้ว
จึงได้น�ำหลอดใหม่มาเปลีย่ นให้แทน เมือ่ พระองค์ได้ทรงทราบก็ได้ขอให้เขาน�ำยาสีพระทนต์หลอดเก่า มาคืนและ
พระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง ๕ วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัด
อย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ”
“พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัด
ในการใช้ของอย่างคุ้มค่า  หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยา
สีพระทนต์หลอดนัน้ เพือ่ น�ำไปให้ศษิ ย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพือ่ ประพฤติปฏิบตั ใิ นโอกาสต่อๆ ไป”
“ประมาณหนึง่ สัปดาห์หลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์
เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง
เมือ่ ได้พจิ ารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนัน้ แล้วท�ำให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสี
พระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋ม
ลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมือ่ ได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครัง้ ในเวลาต่อมา จึงได้รบั ค�ำอธิบายจากพระองค์วา 
่
หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม
ที่เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอน�ำไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต
ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระราชหฤทัย”
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รถยนต์พระที่นั่ง
นายอนันต์ ร่มรืน่ วาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระทีน่ งั่ ได้ให้สมั ภาษณ์รายการตีสบิ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ โดยมีใจความว่า  “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วย ก่อนซ่อม
ข้างประตูด้านทีท่ ่านประทับเวลาฝนตกจะมีน�้ำหยด แต่หลังจากทีซ่ อ่ มแล้ว วันหนึง่ ท่านก็รบั สัง่ กับสารถี ว่าวันนี้
รถดูแปลกไป น�้ำไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอากระป๋องมารอง” นายอนันต์เปิดเผยว่า 
ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีแต่
ถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ท�ำให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นายอนันต์กล่าวว่า  ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใช้ใน
พระราชกรณียกิจมาท�ำ เห็นว่าพรมใต้รถมีน�้ำแฉะขังอยูแ่ ละมีกลิน่ เหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ท่านทรงน�ำรถไป
ทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น�้ำท่วม แถมน�้ำยังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่าน�้ำก็ต้องเปียกพระบาท
มาตลอดทาง จึงถามสารถี ว่าท�ำไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้ค�ำตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน
เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้ มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร
นายอนันต์ ตอบว่า  “ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดน�้ำมัน และเมื่อเรา
สังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ท่านจะน�ำมาท�ำสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถ
อย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามาท�ำสีแล้ว และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมก�ำลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของ
สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้าราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึน้ รถไฟฟ้า
ไปแล้ว”
ห้องทรงงาน
ห้องทรงงานพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงาน จะประทับ
บนพื้นพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอี้เวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต่างๆ ได้สะดวก
ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด ๓ x ๔ เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์อากาศ เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทัน
ท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ
ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอี้โยกรูป
ทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตอนหนึ่งที่ว่า “...ส�ำนักงานของท่าน คือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพื้น...” นั่นเอง
นับเป็นแบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้
พระต�ำหนักจิตรลดา
พระต�ำหนักจิตรลดา “...ไม่มพี ระราชวังไหนในโลกเหมือนพระต�ำหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดา
ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลาและไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดได้เต็ม
ปากว่า ในประเทศไทยไม่มชี อ่ งว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผูท้ รงท�ำงานอย่าง “หลังสูฟ้ า้ หน้าสูด่ นิ ”
ด้วยพระองค์เอง”
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เครื่องประดับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์ธรรมดา  ห้อยกล้องถ่ายภาพไว้ที่
พระศอ มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอื่น เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่างๆ เว้นแต่นาฬิกาบน
ข้อพระกรเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด “...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น
นอกเสียจากว่าจะทรงแต่งองค์เพื่อเสด็จฯ ไปงานพระราชพิธีต่างๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...”
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาในพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
“โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาย
หลังจากเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ด้วยทรงปรารถนาจะได้เห็นประชาชนอยู่ดี
มีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงท�ำให้เกิด
โครงการส่วนพระองค์เกีย่ วกับการเกษตร สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระต�ำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน อันเป็น
พระราชฐานที่ประทับในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มต้นจาก “นาข้าวทดลอง” และ “ป่าไม้สาธิต” ต่อมากิจกรรม
การเกษตรอื่นๆ จึงค่อยๆ ทยอยหยั่งรากฝังลึกภายใต้ร่มเงาวังสวนจิตรลดา กระทั่งโครงการต่างๆ เริ่มประสบ
ความส�ำเร็จ จึงจัดท�ำโครงการตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา และน�ำกลับไปด�ำเนินการเองได้
โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนจิตรลดา  เป็นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) ท�ำให้วันนี้
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมด้านการเกษตรของแผ่นดินที่เปิดพร้อม
ส�ำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามพระราชด�ำริ
ซองเอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า
“... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า  “เอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็นซองแล้ว
ก็ขอให้ติดกาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่ปิดทั้งหมด
เพราะเป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัยเพราะไม่เป็นการประหยัด ซึ่งตรงนี้
เป็นสิ่งส�ำคัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารส�ำคัญก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล
แต่หากเป็นจดหมายลับหรือส�ำคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้”

๒. จิตพอเพียงต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้มี
การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน�ำไปปฏิบตั จิ ริง ประชาชนไทยจะมีความตืน่ ตัว ต่อการ
ทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น มี
การแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ�ำวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรม
ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท�ำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ท�ำให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

71

พอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท�ำการทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความส�ำคัญอย่าง
แท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอืน่ ๆ
เพือ่ สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึน้ เป็นพืน้ ฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก
“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึง่ คิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวฒ
ั ศิริ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน ประกอบด้วย
๑) S (sufficient) : พอเพียง ผู้น�ำ  ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท�ำงาน การด�ำรงชีวิต การพัฒนาตนเอง
และส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน
ความพอเพียงต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ของมนุษย์แม้วา่ จะแตกต่างกันตามพืน้ ฐาน แต่การตัดสินใจ ว่าความพอเพียง
ของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท�ำการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๒) T (transparent) : โปร่งใส ผูน้ �ำ ผูบ้ ริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบตั งิ านบนฐาน
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)
๓) R (realize) : ตื่นรู้ ผู้น�ำ  ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ
ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อ
การทุจริตในทีส่ ดุ ซึง่ ต้องให้ความรูค้ วามเข้าใจ (knowledge) เกีย่ วกับสถานการณ์การทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า  ผู้น�ำ  ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลีย่ นตนเองและส่วนรวมให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วม
สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้น�ำ  ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจสามารถน�ำความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์
การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าท�ำทุจริต
และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
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๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น�้ำใจ ต่อกันบนฐานของจิต
พอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
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วิชาที่ ๔

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
จ�ำนวนชั่วโมง
: ๓ ชั่วโมง

เรื่อง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
สาระสำ�คัญ

ศึกษาความหมาย ความส�ำคัญ ของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม และบทบาทหน้าที่ของความ
เป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความส�ำคัญ ของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ
บทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ
๒. สามารถสังเคราะห์ถึงการน�ำแนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของสังคมและประเทศได้
๓. มีความตระหนักรู้ถึงการน�ำแนวคิดความรับผิดชอบต่อการทุจริตของสังคมและประเทศ
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการกับทุกภาคส่วนของพลเมืองในการต่อต้านการทุจริตได้

ขอบเขตเนื้อหา

ความหมาย ความส�ำคัญของความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าทีข่ องความเป็นพลเมืองในการมีสว่ นร่วม
แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง

วิธีการฝึกอบรม

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
๒. กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการทุจริต
๓. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและน�ำเสนอผลงาน

ระยะเวลา

๓ ชั่วโมง

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

75

สื่อการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

กรณีตัวอย่าง / กรณีศึกษา
โจทย์กิจกรรม
เอกสารประกอบการอบรม
สื่อเทคโนโลยี / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / สื่อวีดีทัศน์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การวัดและประเมินผล

๑. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของหน้าที่พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. ประเมินจากชิ้นงานและผลงานกลุ่ม
๓. ประเมินจากการน�ำเสนอผลงาน
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เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต�ำรวจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
จ�ำนวนชั่วโมง 		 : ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
๑. ความหมายและที่มาของคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง

ค�ำว่า  “พลเมือง” มีความหมายในหลายแง่มุม และมีการน�ำไปใช้เทียบกับค�ำอื่นๆ อาทิ ประชากร
ประชาชน ปวงชน และราษฎร ฯลฯ แต่หากพิจารณาให้ละเอียดจะสามารถท�ำความเข้าใจความหมายของค�ำ
ต่างๆ ที่คล้ายกัน ได้ดังนี้
ประชาชน หมายความถึง คนทั่วไป คนของประเทศ ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง เป็นสามัญชนอยู่ภายใต้รัฐ เช่น
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมาย ใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้
ประชากร หมายถึง คนโดยทั่วไป โดยมักใช้ในกรณีพิจารณาถึงจ�ำนวน
ราษฎร ค�ำว่า “ราษฎร” เป็นค�ำเก่าแก่ที่มีใช้กันมานาน ในกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกฎหมายตรา
สามดวง ก็มีการใช้ค�ำว่า  “ราษฎร” หมายถึงคนโดยทั่วไป แต่ว่า  “ราษฎร” เป็นค�ำที่ใช้ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕
เนื่องจากสังคมไทยสมัยโบราณ ประชาชนเป็นไพร่หรือทาสเกือบทั้งหมด พอมาถึงช่วงรัชกาลที่ ๕ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่และได้ท�ำการเลิกทาสเลิกไพร่ท�ำให้ประชาชนเหล่านั้นกลาย
เป็นราษฎรหรือเสรีชน ทีไ่ ม่ตอ้ งเป็นข้ารับใช้มลู นายและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงเรียกอดีตไพร่ ทาส
ขุนนาง รวมทัง้ ชนชัน้ ใหม่ๆ ว่า “ราษฎร” ในความหมายของผูท้ ตี่ อ้ งเสียภาษีให้กบั รัฐและต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ของบ้านเมืองเช่นเดียวกันหมด
ปัจจุบนั ค�ำว่า ราษฎรและประชาชน มีความหมายเกือบจะเหมือนกัน แต่ประชาชนสือ่ ถึงการเป็นเจ้าของ
ประเทศและเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยมากกว่าราษฎร ส่วนราษฎรมีนัยของคนที่เสียเปรียบคนที่ด้อยกว่าอยู่ด้วย
และมีนัยความหมายเป็นทางการน้อยกว่าค�ำว่า  ประชาชนเช่น แม้เราจะเป็นราษฎรธรรมดา  แต่ถ้าผู้บริหาร
ประเทศคดโกงฉ้อราษฎร์บงั หลวง เราก็ตอ้ งไปคัดค้าน ทีผ่ า่ นมาข้าราชการมักจะกดขีร่ าษฎร ดัง้ นัน้ ราษฎร แปลว่า 
คนของรัฐ เดิมหมายถึง สามัญชน คือคนที่ไม่ใช่ขุนนาง โดยทั่วไปมักหมายถึง คนธรรมดา  หมู่คนที่มิใช่
ข้าราชการ
พลเมือง ค�ำว่า “พลเมือง” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๗๘๙
ชาวฝรั่งเศสลุกฮือกันขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ ล้มล้างระบบชนชั้นต่างๆ ขณะนั้น
ได้แก่ พระราชวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการ สมณะ นักพรต นักบวช และไพร่ ประกาศความเสมอภาคของชาวฝรัง่ เศส
ทุกคน ต่อมาค�ำว่า “Citoyen” จึงแปลเป็น “Citizen” ในภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับประเทศไทย ค�ำว่า “พลเมือง” น่าจะถูกน�ำมาใช้สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
เนื่องจากผู้น�ำคณะราษฎรบางท่านเคยเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส จึงได้น�ำเอาค�ำนี้มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมากลายเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จะต้องเรียนควบคู่กับวิชาศีลธรรม กลายเป็นวิชา “หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม”
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ในส่วนที่เป็นหน้าที่พลเมืองก็ลอกมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๔๗๕ เรื่อยมาจนถึง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๙๕ และเลิกใช้เมื่อ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท�ำการรัฐประหาร
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ แต่วิชาหน้าที่พลเมืองก็ยังคงเรียนและสอนกันต่อมาอีกหลายปีจึงเลิกไปพร้อมๆ
กับค�ำว่า  “พลเมือง” โดยต่อมาก็ใช้ค�ำว่า  “ปวงชน” แทน ค�ำว่าราษฎรคงเป็นการใช้แทนค�ำว่า  “ประชาชน”
หรือค�ำว่า  People ในภาษาอังกฤษ อาจจะมาจากอิทธิพลของอเมริกาสืบเนื่องมาจากสุนทรพจน์เกตทีสเบิร์ก
ของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ที่ให้ค�ำจ�ำกัดความของรัฐบาลประชาธิปไตยไว้ว่าเป็น “รัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน” แต่แทนที่เราจะใช้ค�ำว่า  “ประชาชน” แทนค�ำว่า  “ราษฎร”
เรากลับใช้ค�ำว่า “ปวงชน” แทน อย่างไรก็ตาม ค�ำว่าปวงชนก็ใช้แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ เท่านัน้ แต่ไม่ตดิ ปาก
ที่จะใช้กันทั่วไป ในที่อื่นๆ ไม่ว่าในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่ออื่นๆ ยังนิยมใช้ค�ำว่า “ประชาชน” มากกว่าค�ำว่า 
“ปวงชน”
อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า “พลเมือง” ได้มาปรากฏอีกครั้งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่หมวดที่ ๒
ประชาชน ส่วนที่ ๑ ความเป็นพลเมืองและหน้าทีข่ องพลเมือง มาตรา ๒๖ บัญญัตไิ ว้วา 
่ “ประชาชนชาวไทยย่อม
มีฐานะเป็นพลเมือง” ทีน่ า่ สังเกตก็คอื ในมาตรานีใ้ ช้ค�ำว่า “ประชาชน” ชาวไทย แทนค�ำว่า “ปวงชน” ชาวไทยที่
เขียนไว้ในมาตรา ๓ “อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” และมาตรา ๕ “ปวงชนชาวไทยไม่วา่ เหล่าก�ำเนิด
เพศหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกัน” ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญมีทั้งค�ำว่า  “ปวงชน”
“ประชาชน” และ “พลเมือง” ในที่ต่างๆ แทนค�ำว่า “ปวงชน” เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ (วีรพงษ์ รามางกูร,
๒๕๕๘)
ส�ำหรับค�ำว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชน
เป็นใหญ่ ดังนั้น ค�ำว่า  “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ
เป็นผู้ที่ยึดมั่น ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด�ำรงชีวิตปฏิบัติตน
ตามกฎหมาย ด�ำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
วราภรณ์ สามโกเศศ อธิบายว่า  ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
มีความส�ำนึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก
มีอิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบและมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่”
จากความหมายของนักวิชาต่างๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษีและ
ปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น
คือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐ
และอาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็น
คนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท�ำงานของรัฐ และเป็น
ประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฏร และความเป็นพลเมือง ดังตาราง
(อ้างจาก จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒) (ความเป็นราษฎร, ม.ป.ป.)
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็นราษฎร และความเป็นพลเมือง
ความเป็นราษฎร

ความเป็นพลเมือง

- ปฏิบัติตนตามหน้าที่เท่านั้น เช่น เสียภาษี ปฏิบัติตาม - นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ต้องมีส�ำนึก
กฎหมาย
ในทางการเมือง อย่างน้อยต้องไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ หรือมากกว่า
นั้น คือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อบ้านเมืองใช้สิทธิเข้าร่วม
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับรัฐ
- ยอมรับกฎหมาย นโยบาย กิจการ กิจกรรม ต่างๆ ของรัฐ

- มีอิสรภาพ ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับผู้อื่น ให้ความสนใจ
ต่อส่วนรวมมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมือง

- ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรม - เคารพตนเองและเคารพสิทธิของผูอ้ นื่ เป็นเจ้าของชีวติ ตนเอง
สาธารณะ
ไม่อยู่ใต้ระบบอุปถัมภ์ หรืออิทธิพลอ�ำนาจของใคร
- คิดว่าตนเองเป็นผู้น้อย ต้องคอยรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่

- ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง และนักการเมือง ไม่
รับเงินหรือความช่วยเหลือ ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ซื้อสิทธิ
ไม่ขายเสียง
- เอาใจใส่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานของรัฐบาล
ตรวจสอบ ร้องเรียน เมื่อมีการด�ำเนินนโยบายผิดพลาด รู้สึก
เดือดร้อน เมือ่ รัฐบาลท�ำเรือ่ งไม่ดี ท�ำงานผิดพลาด หรือด�ำเนิน
นโยบายผิด
- เป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้องกฎหมาย นโยบาย หรือกิจการที่
ตนเองเห็นพ้อง
- สามารถแก้ปัญหาส่วนรวมเบื้องต้นได้ ไม่ต้องรอ แต่รัฐบาล
มาแก้ไข

กล่าวโดยสรุป “พลเมือง” มีความแตกต่างจากค�ำว่า “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่ว่า พลเมือง จะ
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่างๆ ของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการ
แสดงออกซึง่ สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเป็นพลเมือง (Citizen) มีความหมายทีส่ ะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมทีม่ ตี อ่ รัฐ ต่างจากค�ำว่า ประชาชน ทีก่ ลายเป็นผูร้ บั
ค�ำสัง่ ท�ำตามผูอ้ นื่ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญจึงอยูท่ กี่ ารเปลีย่ นให้ประชาชนคนธรรมดา กลายเป็นพลเมือง
ที่มีสิทธิก�ำหนดทิศทางของประเทศได้

๒. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

๒.๑ ความหมายของพลเมืองศึกษา
พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมใิ จในความเป็นพลเมืองตนเอง มีสทิ ธิมเี สียง สนใจต่อส่วนรวม และ
มีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาล
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครองสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหารจัดการ
สาธารณะและระบบตุลาการ
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คือ

๒.๒ คุณลักษณะของพลเมือง
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยลักษณะ ๖ ประการ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ๒๕๕๕)

๑) มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ หมายความว่า  ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชน
เป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของชีวติ และมีสทิ ธิเสรีภาพ
ในประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงท�ำให้เกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และท�ำให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือ
เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไท คือ เป็นอิสระชนที่พึ่งตนเองและสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอ�ำนาจ หรือ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด
๒) เห็นคนเท่าเทียมกัน หมายความว่า ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อ�ำนาจสูงสุดในประเทศ
เป็นของประชาชน ดังนัน้ ไม่วา่ ประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไรทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าของ
ประเทศ “พลเมือง” จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือ เห็นคนเป็นแนว
ระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอื่น ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอ
กัน ถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม
๓) ยอมรับความแตกต่าง หมายความว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองทีป่ ระชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ ประชาชนจึงมีเสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความหลากหลายของประชาชน
ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาหรือความคิดเห็น
ทางการเมือง ดังนัน้ เพือ่ มิให้ความแตกต่างน�ำมาซึง่ ความแตกแยกในสังคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย
จึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันได้ และจะต้องไม่มกี ารใช้ความ
รุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากตนเอง
๔) เคารพสิทธิผู้อื่น หมายความว่า  ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ
แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยค�ำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองหรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่ค�ำนึงถึง
สิทธิผู้อื่น หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดย่อมจะท�ำให้เกิดการใช้สิทธิที่กระทบซึ่งกันและกัน สิทธิ
ในระบอบประชาธิปไตยจึงจ�ำเป็นต้องมีขอบเขตคือ มีสิทธิและใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น “พลเมือง”
ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๕) รับผิดชอบต่อสังคม หมายความว่า  ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครองตามอ�ำเภอใจหรือ
ใครอยากจะท�ำอะไรก็ท�ำโดยไม่ค�ำนึงถึงส่วนรวม ดังนั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้
สิทธิเสรีภาพ ของตนโดยรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ด้วยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลง
โดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้นได้ก็ด้วยการกระท�ำของคนในสังคม
๖) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีสว่ นร่วม หมายความว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน
ใช้กติกาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส�ำเร็จได้
ก็ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่อง
หลักประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และหลักนิตริ ฐั หรือการปกครองโดยกฎหมาย ถ้ามีความขัดแย้ง
ก็เคารพกติกาและใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ก�ำลังหรือความรุนแรง
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๓. องค์ประกอบของการศึกษาความเป็นพลเมือง

ส�ำหรับนักวิชาการต่างประเทศ ได้เขียนบทความวิชาการเกีย่ วกับการศึกษาเพือ่ สร้างพลเมือง อาทิ John
Porter เขียนบทความเรื่อง “The Challenge of education for active citizenship” โดยอธิบายการศึกษา
ความเป็นพลเมืองว่ามี ๓ ประเด็นที่เชื่อมกับมิติพลเมือง การเมือง และสังคม ทั้งนี้ พลเมืองประกอบด้วย สิทธิ
จ�ำเป็นส�ำหรับความอิสระ เสรีภาพระดับปัจเจกบุคคล การเมืองประกอบด้วยสิทธิในการมีส่วนร่วมในการใช้
อ�ำนาจทางการเมือง ส่วนสังคมประกอบด้วยสิทธิทมี่ ตี อ่ สวัสดิการทางเศรษฐกิจ และความมัง่ คงทีม่ ตี อ่ สิทธิทจี่ ะ
ร่วมมือกันและเพื่ออาศัยอยู่ในชีวิตของศิวิไลซ์
๓.๑ ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)
การเรียนรู้ของเด็กจะเริ่มต้นจากความไว้ใจตนเอง เกี่ยวกับสังคม ศีลธรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ทั้งในและอยู่เหนือห้องเรียน การเรียนรู้ของเด็กควรท�ำหรือแสดงบทบาทในกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
๓.๒ ความเกี่ยวพันชุมชน (Community Involvement)
การเรียนรู้ผ่านชุมชนหรือการบริการในชุมชนมี ๒ สาขาของความเป็นพลเมือง มันไม่จ�ำกัดเวลาของ
เด็กที่โรงเรียน แต่ควรรับรู้ในฐานะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เป็นการเมือง
๓.๓ ความสามารถในการอ่านและเขียนทางการเมือง (Political Literacy)
การเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการท�ำให้ ”ชีวิตสาธารณะ” มีประสิทธิผล โดยผ่านความรู้ ทักษะ และ
ค่านิยม ค�ำว่า  “ชีวิตสาธารณะ” ถูกใช้ในความรู้สึกที่กว้างที่สุดเพื่อที่จะล้อมรอบความรู้ที่สมเหตุสมผล
ของการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง และเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจต่อเศรษฐกิจหลักและปัญหาสังคม
ของทุกวัน รวมทัง้ แต่ละการคาดหมายของบุคคลและการตระเตรียมส�ำหรับโลกของการจ้างงาน และการอภิปราย
ของการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐและการสมเหตุสมผลของระบบการจัดเก็บภาษี
Joseph KuiFoon และ Chow–Kerry J. Kennedy (๒๐๑๒) เขียนบทความเรื่อง “Citizenship and
Governance in the Asian Region : Insights from the International Civic and Citizenship Education
Study” โดยเขาเสนอว่า ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาความเป็นพลเมืองประกอบด้วย ๔ อย่าง คือ ๑) ประชา
สังคมและระบบ ๒) องค์ประกอบข้อปฏิบัติพลเมือง ๓) การมีส่วนร่วมพลเมือง และ ๔) อัตลักษณ์พลเมือง
ส่วนขอบเขตกระบวนการความคิด คือ การรูจ้ กั การวิเคราะห์และการให้เหตุผล และขอบเขตพฤติกรรมอารมณ์
คือ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฤติกรรม
Jaap Scheerens เขียนบทความเรื่อง “Indicators on Informal learning for Active Citizenshipat
School” มีสาระว่าเป้าหมายของการศึกษาส�ำหรับความเป็นพลเมืองมี ๓ มิติ คือ มิติ ๑ การรับรู้เข้าใจกับการ
นับถือความรู้เกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตย มิติ ๒ เน้นการปฏิบัติจริง (pragmatic) ในอารมณ์ความรู้สึกของ
การกระท�ำและการได้รับประสบการณ์และมิติ ๓ เกี่ยวกับอารมณ์ในศัพท์ของการผูกติดกับสังคมและชุมชนซึ่ง
อันหนึ่งเป็นเจ้าของ สมรรถนะการสื่อสารและสังคม
John Patrick เขียนบทความเรื่อง “Defining, Delivering, and Defending a Common Education
for Citizenship in a Democracy” ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดการศึกษาหลักสูตรพลเมือง ว่านิยามตาม
องค์ประกอบการศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่
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๑) ความรู้ของความเป็นพลเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
๒) ทักษะที่เฉลียวฉลาดของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๓) ทักษะการมีส่วนร่วมของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ทักษะความเป็นพลเมือง แบบ
มีส่วนร่วม)
๔) แนวโน้มที่จะกระท�ำการบางอย่างของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ความเอนเอียง
ของพลเมือง)
Joel Westheimer และ Joseph Kahne (๒๐๐๔) ได้เขียนบทความเรื่อง “What kind of Citizen ?
The Politic of Educating for Democracy” โดยมีสาระว่านักการศึกษาและผูก้ �ำหนดนโยบายได้ตดิ ตามแผน
งานเพิม่ ขึน้ ว่าได้มจี ดุ มุง่ หมายท�ำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งผ่านการศึกษาความเป็นพลเมือง การเรียนรู้ การบริการ
และการสอน ทั้งนี้ Westheimer และ Kahne ได้ให้แนวคิดที่ส�ำคัญ ๓ แนวคิดของความเป็นพลเมืองที่ดี คือ
การมุ่งเน้นความรับผิดชอบระดับบุคคล การมีส่วนร่วม และความยุติธรรมที่เน้นย�้ำ  โดยนัยทางการเมือง ของ
การศึกษาประชาธิปไตย อันมีรายละเอียดแสดงเป็นตาราง ดังนี้
ตารางประเภทของความเป็นพลเมือง
การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ระดับบุคคล

การมีส่วนร่วม

ความยุติธรรม

การอธิบาย
การกระท�ำความสามารถรับผิดชอบใน สมาชิกที่กระตือรือร้นขององค์กรชุมชน การประเมินโครงสร้างทางสังคม การเมือง
ชุมชน
และหรือการปรับปรุง ความพยายาม เศรษฐกิ จ โดยเป็ น ช่ ว งส�ำคั ญ อั น ตราย
เพื่อมองเห็นนอกเหนือสาเหตุพื้นผิว
การท�ำงานและการจ่ายภาษี

ชุมชนที่มีการจัดโครงสร้างกลุ่มพยายาม การแสวงหาจากภายนอกและการระบุ
ที่จะดูแลความต้องการจ�ำเป็นเหล่ า นี้ ประเด็นของความไม่ยุติธรรม
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือการ
ท�ำให้สะอาดด้านสิ่งแวดล้อม

การเชื่อฟังกฎหมาย

การรู้จักว่าหน่วยงานรัฐท�ำงานอย่างไร

อาสาสมัครที่จะลงมือในเวลาวิกฤติ

การรูจ้ กั กลยุทธ์ทที่ �ำให้งาน โดยส่วนรวม
/กลุ่มบรรลุเป้าหมาย

การระบุเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสังคม
ประชาธิปไตยและ การกระท�ำที่จะแก้
สาเหตุที่เป็นรากปัญหา

สมมติฐานแกนหลัก
เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุงสังคม
ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ
นั่นคือ ต้องมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดไปและการเป็นสมาชิก
ตลอดไปของชุมชน

82

เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุงสังคม
ความเป็นพลเมืองทีด่ ตี อ้ งมีสว่ นร่วมอย่าง
กระตือรือร้น และเอาต�ำแหน่งภาวะผูน้ �ำ
ภายใต้ การจัดตั้งระบบ และโครงสร้าง
ชุมชน
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เพื่อแก้ปัญหาสังคมและปรับปรุงสังคม
ความเป็นพลเมืองที่ดี การเปลี่ยนแปลง
เพื่อจัดตั้งระบบ และโครงสร้างที่ว่ากลับ
มาเป็นรูปแบบผลิตซ�้ำของความยุตธิ รรม
มากเกินไป

๔. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (๒๕๕๕) ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้
ด้านสังคม ได้แก่
๑) การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
๒) การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น
๓) การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
๔) การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
๕) การเคารพระเบียบของสังคม
๖) การมีจิตสาธารณะ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
๑) การประหยัดและอดออมในครอบครัว
๒) การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท�ำ
๓) การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
๔) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
๕) การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
๖) การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส�ำคัญ
ด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่
๑) การเคารพกฎหมาย
๒) การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
๓) การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า
๔) การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
๕) การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการท�ำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา
๖) การท�ำงานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา
ดังนัน้ ความเป็นพลเมืองสามารถแยกพิจารณาท�ำความเข้าใจว่า ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ คุณค่า 
ค่านิยม ส่วนที่ ๒ ความรู้ และส่วนที่ ๓ ทักษะพฤติกรรม รายละเอียดดังนี้ (จาก www.thaiciviceducation.org)
ตารางองค์ประกอบของความเป็นพลเมือง
คุณค่า ค่านิยม
- รักความเป็นธรรมและความเสมอภาค
และตระหนัก ในผลร้ายของความไม่
เป็นธรรมและความไม่เสมอภาค
- เชื่อมั่นในความเป็นธรรมในสังคม
- เชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่า
เทียม

ความรู้
- สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพความ
หลากหลาย และความเท่าเทียม)
- สิทธิทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ
- ความเท่าเทียมทางเพศ
- ใช้หลักความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตย
- รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรคือ

ทักษะและพฤติกรรม
- เข้าใจผู้อื่น (Consider others)
- ปฏิบัติในอย่างเท่าเทียมกัน
(Treat others as equal)
- เรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
บอกได้ว่าอะไรเป็นความยุติธรรม
ไม่ยุติธรรมในสถานการณ์ต่างๆ

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ
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คุณค่า ค่านิยม
- เคารพความเท่าเทียมทางเพศ
เชื่อในเสรีภาพที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
- เคารพในเสรีภาพที่จะแสดงออกหรือ
การกระท�ำ
- รับผิดชอบต่อการตัดสินและ
การกระท�ำของตนที่จะมีผลต่อผู้อื่น

ความรู้
ความเป็นธรรมอะไรคือความไม่เป็น
ธรรมและอะไรคือความเสมอภาคอะไร
คือความไม่เสมอภาค
- สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพ
ความหลากหลาย และความเท่าเทียม)
- ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
สังคม

ทักษะและพฤติกรรม

- เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
- แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- ให้ความส�ำคัญกับสิทธิและผล
ประโยชน์ของผู้อื่น
- รับผิดชอบผลอันเกิดจากการกระท�ำ
- มีส่วนร่วมกับวิถีชุมชนด้วยการท�ำงาน
อาสาสมัคร

- เห็นคุณค่าของการใช้สิทธิ แต่ไม่ละทิ้ง -สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพความหลาก
หน้าที่และตระหนักในผลร้ายของการใช้ หลาย และความเท่าเทียม)
สิทธิ อย่างไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
-สิทธิทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
- ยึดหลักการใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้า
ที่ไว้เสมอ

- ใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่
- ปฏิบัติตามกฎหมายจ่ายภาษี
ไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
อย่างมีวิจารณญาณที่ดี
- กระตือรือร้นในการเป็นสังคมแบบ
ประชาสังคม (Civil society)
- มีส่วนร่วมในสังคม กระตือรือร้น
ทางการเมือง

- มีภราดรภาพและเคารพ ความแตกต่าง
- เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลาย
- เปิดใจกว้างต่อความเห็นต่าง
เปลี่ยนแปลงความเห็นส่วนตน และ
ประนีประนอม
- เคารพความเห็นที่แตกต่างกัน ยอมรับ
หลักของประชามติ และยอมรับ
เสียงข้างน้อย

- สิทธิมนุษยชน (เสรีภาพความ
หลากหลาย และความเท่าเทียม)
- ความรู้เกี่ยวกับสังคมที่มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

- แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
- ความสามารถในการอยู่และท�ำงาน
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
- ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
- การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

- ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
- มีจิตสาธารณะ
- มุ่งมั่นในหลักการคนมีความคิดความ
เชื่อคุณค่าต่างกัน แต่ทุกคนก็มีคุณค่า
เท่าเทียมกัน

-สิทธิมนุษยชน (ความหลากหลาย
ความเท่าเทียม)
- ความเข้าใจว่าองค์ทางการเมืองและ
รัฐจ�ำเป็นต้องมีความรับผิดชอบอย่าง
กระตือรือร้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน

- ปฏิบัติตามคุณค่าร่วมและ
ความเป็นธรรมในสังคม
- มีส่วนร่วมในประชาสังคม
- มีส่วนร่วมในชุมชน
- มีส่วนร่วมในชุมชนทางการเมือง
การร่วมมือกับผู้อื่นหรือมีส่วนร่วม
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คุณค่า ค่านิยม
- เห็นคุณค่าของการใช้สิทธิ แต่ไม่ละทิ้ง
หน้าที่และตระหนักในผลร้ายของการใช้
สิทธิ อย่างไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
- ยึดหลักการใช้สิทธิแต่ไม่ละทิ้งหน้าที่ไว้
เสมอ

ความรู้
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับหลักของการเคารพ
สิทธิและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของ
ผู้คน
- รู้เกี่ยวกับการตั้งค�ำถามหรือการหา
ข้อมูลเพิ่มประกอบการตัดสินใจ

ทักษะและพฤติกรรม
- คิดอย่างมีวิจารญาณและมีเหตุผล
ความสามารถในการประเมินสถานะ
หรือการตัดสินใจ
- แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความ
คิดเห็นสามารถที่จะประเมินข่าวสาร
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการ
สื่อสารอย่างเป็นกระบวนการ สามารถ
ตัดสินใจเกิดผลในระดับรัฐ

- มั่นใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง
- รู้จักสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วม

- บทบาทของสื่อที่มีต่อบุคคลและสังคม
- มีความรู้พื้นฐานทางการเมือง :
ความหมายและความส�ำคัญของการเมือง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ (ความหมาย
ลักษณะประเภท รูปแบบของรัฐ)
- ระบอบการเมืองการปกครอง
(ความหมาย หลักการ ลักษณะ
ประเภท รูปแบบข้อดีและข้อเสียของ
ระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการ)
- ระบบเศรษฐกิจ (ความหมาย หลักการ
ลักษณะ ประเภท รูปแบบข้อดีและ
ข้อเสียของระบบทุนนิยมและสังคมนิยม
และความสัมพันธ์ของระบอบการเมือง
การปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
(ความหมายความส�ำคัญ หลักการ ลักษณะ
ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย)
-ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
ของไทย (สภาพเหตุการณ์ สาเหตุผล
ความส�ำคัญของเหตุการณ์ และสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากเหตุการณ์)

- ตีความสาระจากสื่อ (ระบบการจูงใจ
และการให้คุณค่า / การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ) สามารถใช้สื่อในทาง
ที่ถูกต้อง
- มีส่วนร่วมทางการเมือง
สามารถน�ำความรู้พื้นฐานทางการเมือง
ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ไปเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
อย่างมีวิจารณญาณที่ดี
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการ
ท�ำงานของนักการเมือง
- สามารถวิพากษ์วิจารณ์และตัดสิน
นโยบาย ผลงานและกรณีต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- สามารถน�ำหลักการประชาธิปไตย
ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- สามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน
ทางการเมืองไปสู่ผู้อื่นได้
- พัฒนาคุณค่าทางการเมืองให้แก่
ตนเองมีทักษะและความมั่นใจที่จะ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

- สาระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบัน
(กลไก สถาบันและกระบวนการทางการ
เมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน)
- เคารพกฎ กติกาและกฎหมาย ชื่นชม - รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรคือการเคารพ -ปฏิบัติตามกฎหมายรู้ว่า ใน
ในความหลากหลายของสิทธิได้แก่ สิทธิ กฎ กติกาและกฎหมายและอะไรคือ
สถานการณ์ใดที่จะน�ำเรื่องสิทธิไปใช้ใน
มนุษยชนและการประยุกต์เป็นความรับ การไม่เคารพกฎ กติกาและกฎหมาย การปกป้องสิทธิหรือการสร้างสมดุล
ผิดชอบทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ
องค์กร
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คุณค่า ค่านิยม

ความรู้
- ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา กฎหมาย
(ท�ำไมจึงต้องมีกฎกติกา)
- บทบาทของกฎหมายในการที่จัด
ระเบียบสังคมและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
- การด�ำเนินการที่เป็นธรรมเป็นอย่างไร
เมื่ออยู่ภายใต้กระบวนการของกฎหมาย
- ความเป็นธรรมที่มีการปรับใช้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
- กระบวนการของกฎหมายมหาชนที่มี
การปรับเปลี่ยนโดยประชาชนและ
กระบวนการมีส่วนร่วมในสภา รัฐ และศาล

ทักษะและพฤติกรรม

๕. แนวทางการสร้างเสริมสำ�นึกความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาประเทศไทย

จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน โดยสภาพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดท�ำรายงานการศึกษาในระดับพื้นที่ เช่น
กรณีภาคเหนือ : จังหวัดล�ำปาง
๑) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล�ำปาง
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนและภาพรวมของการ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน ในจังหวัด
ล�ำปาง ส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่ได้ตั้ง
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนโดยตรง เหมือนเช่นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จากสถาบันพระปกเกล้าทีไ่ ด้ด�ำเนินการในโรงเรียนบางแห่งของจังหวัดล�ำปาง แต่อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนต่างๆ ที่ได้ด�ำเนินการในจังหวัดล�ำปางนั้นท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผล หนุนเสริมเติมเต็ม
ส�ำนึกความเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน ในขณะเดียวกันภาคส่วนต่างๆ ที่ด�ำเนินการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติการ กลุ่มผู้สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผู้สนับสนุนวิชาการองค์ความรู้ กลุ่มผู้สนับสนุน
บุคลากรวิทยากร กลุ่มผู้สนับสนุนอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ มีความร่วมมือระหว่างกันตามภาระหน้าที่ พันธกิจและตามความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้
๒) ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสู่ความส�ำเร็จในการสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
การด�ำเนินกิจกรรมสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดล�ำปาง มีปญ
ั หาอุปสรรค
และความส�ำเร็จเกิดขึ้นมาก จากการศึกษาข้อมูลผ่านเวทีสะท้อนในการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปปัจจัย
ส�ำคัญที่เป็นปัจจัยปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินงานสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน เกิดจาก
๓ ปัจจัย คือ ปัจจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปัจจัยการสนับสนุนของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านเด็กและเยาวชน และปัจจัยโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ส่วนปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จนั้นเกิดจาก ๔ ปัจจัย คือ ปัจจัยพลังเด็กและเยาวชน ปัจจัยครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ปัจจัยบุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และปัจจัยเครือข่ายการท�ำงาน
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๓) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยเวลาและต้องมีรปู แบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทการท�ำงานของแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เหมาะสม
ทันต่อสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน และสภาพการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
อย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่า  แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมือง
แก่เยาวชนในจังหวัดล�ำปาง ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยเน้นการมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชน การบูรณาการ
กิจกรรมในพื้นที่ระดับต�ำบล การพัฒนาเครือข่ายการท�ำงานด้านเด็กและเยาวชน และการสื่อสารสร้างความรู้
ความเข้าใจในพื้นที่อย่างทั่วถึง
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดสกลนคร
๑) กิจกรรมการสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสกลนคร
ในรอบ ๓ ปีทผี่ า่ นมา เป็นการด�ำเนินกิจกรรมของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ �ำงาน
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่พบว่าเป็นกิจกรรมทีม่ กั จะพัฒนาแนวคิดการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นลักษณะ
นโยบายส่วนกลาง เพื่อรองรับงบประมาณ เช่น ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ถ้าเป็น
กิจกรรมเด่นๆ ที่เกิดจากมุมมองในปัญหาของเด็กและเยาวชนและผู้ที่ท�ำงานกับเด็กและเยาวชนจริงๆ จะเห็น
ว่ายังไม่ได้เกิดในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมที่สามารถสร้างส�ำนึกพลเมืองเด็กและเยาวชนที่เห็นผลของ
การพัฒนาการสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ที่มีเสียงจากกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ กิจกรรม
ค่ายทีใ่ ห้โอกาสเด็กและเยาวชนได้คดิ สร้างสรรค์กจิ กรรมดีๆ และหลากหลาย โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลให้ค�ำแนะน�ำ
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดี เช่น กิจกรรมของชมรมคนรักศิลป์ กิจกรรมของกลุ่ม
เด็กฮักถิน่ สรุปภาพรวม ผลการสนทนากลุม่ ย่อยในการสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัด
สกลนคร มีสาระส�ำคัญ คือ การให้นิยามความหมายของเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนส�ำนึก
พลเมืองเด็กและเยาวชน ในปัจจุบันควรจะมีต้นแบบส�ำนึกพลเมืองจากผู้ใหญ่ ส่วนส�ำนึกพลเมืองของเด็กและ
เยาวชนนั้น ได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมค่ายที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตอาสา
๒) ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน
ในจังหวัดสกลนคร
ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างส�ำนึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร สรุปได้ดงั นี้ ๑) การขาดโอกาสในการเรียนรูค้ วามเป็นพลเมืองของเด็กและเยาวชน ๒) พ่อแม่ ผูป้ กครอง
ผูใ้ หญ่ในสังคม ไม่เป็นต้นแบบทีด่ แี ก่ลกู หลานขาดต้นแบบผูใ้ หญ่ทดี่ ี ๓) สถาบันการศึกษาขาดความเข้าใจในการ
สร้างส�ำนึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ ๔) หน่วยงานทีด่ แู ลด้านเด็ก
และเยาวชนขาดการประสานงาน ขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของการสร้างส�ำนึกพลเมืองและท�ำงานซ�ำ้ ซ้อน
๓) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดสกลนคร มี ๒ มุมมอง คือ มุมมองของผู้ใหญ่ และ มุมมองของเด็กและเยาวชน
มุมมองของผู้ใหญ่ การสร้างต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อต่างๆ การส่งเสริมต้นแบบคนดี
โดยมีเวทีแสดงความดีเชิงประจักษ์ เชิดชูความดีคนดีเพื่อเป็นก�ำลังใจแก่คนท�ำดี โดยเริ่มจากระดับครอบครัว
และการพัฒนาแบบผสมผสานหลักธรรมค�ำสอนกับกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งการบรรจุหลักสูตร
การเสริมสร้างส�ำนึกพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชาทุกมิติ
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มุมมองของเด็กและเยาวชน รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส�ำนึกพลเมืองที่อยากเห็นและต้องการ
คือ การให้โอกาสได้เข้าร่วมก�ำหนดกรอบแนวทางเพือ่ สร้างส�ำนึกพลเมืองกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสอดแทรก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กรณีภาคใต้ : จังหวัดยะลา
บริบทปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างส�ำนึกพลเมืองจังหวัดยะลา  คือ เยาวชนว่างงาน
เยาวชนเล่นการพนัน เยาวชนติดยาเสพติด เยาวชนขับรถชิ่ง เยาวชนขาดการศึกษา ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา 
แต่ที่ส�ำคัญจากผลการวิจัย พบว่า  ปัญหาส�ำคัญในจังหวัดยะลา  คือ เยาวชนติดยาเสพติด และเยาวชนได้รับ
การศึกษาน้อย
ส�ำหรับที่ผ่านมา  การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา  จากข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดยะลา  สรุปได้ว่า  โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างงานโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วง
ปิดภาคฤดูร้อน โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ โครงการมหกรรมเปิดโลกการศึกษา
และอาชีพเพื่อการมีงานท�ำโครงการศูนย์ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สังคม โครงการมวลชนสานสัมพันธ์สานฝัน
สู่อามานดามัน และโครงการครอบครัวป้องกันภัยแก่ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีโครงการพัฒนาเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร โครงการทูบีนับเบอร์วัน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า  การสร้างเยาวชนให้มีส�ำนึกพลเมือง เริ่มต้น
จากการอบรม ดูแล เอาใจใส่ ศึกษาให้ความรู้ของครอบครัว พ่อแม่ และญาติพี่น้อง การได้รับการศึกษา
จากสถาบันที่เยาวชนศึกษา  และหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเยาวชน คือ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
๑) กิจกรรมการสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- จัดโครงการสอนภาษาไทยให้ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้อ่านภาษาไทยไม่ได้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทยมีความเป็นเจ้าของประเทศมากขึ้น
- โครงการสอนภาษามลายูให้แก่ทหารพรานเพื่อให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน
- โครงการส�ำนึกรักษ์ทอ้ งถิน่ เสริมสร้างความสมานฉันท์ เพือ่ ให้เยาวชนท�ำกิจกรรมร่วมกันและ เป็น
โครงการที่ส่งเสริมปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนรักบ้านเกิดรู้สึกความเป็นเจ้าของ
- โครงการน�ำเยาวชนสู่สันติเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างสันติภาพการจัดการความขัดแย้ง
- โครงการค่ายเอดส์และยาเสพติด
- จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความพอใจ มีความประทับใจรู้สึกว่า
ตนเองมีความส�ำคัญท�ำให้มีความรักต่อประเทศชาติ
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ในชุมชนท�ำให้เยาวชนภูมิใจและมีความรักต่อชุมชน
- โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนเห็นช่องทางอาชีพในอนาคต ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบมากขึ้น
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรมฟุตบอลภาคฤดูร้อน และกิจกรรมออเครสตร้าเพื่อสะท้อน
การอยู่ร่วมกัน
- โครงการสานพลังเยาวชนน�ำสังคมเข้มแข็ง
- โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ซ่อมรถจักรยานยนต์
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๒) ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส�ำนึก ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน
ในจังหวัดยะลา
ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุกคามหรือส่งเสริมการสร้างส�ำนึกพลเมืองจังหวัดยะลา  คือ เยาวชน ขาดความ
รั บ ผิ ด ชอบในการร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและในการท�ำโครงการ ปั ญ หาความไม่ เข้ า ใจ
ในวัตถุประสงค์ของการท�ำกิจกรรม เยาวชนขาดจิตอาสา จิตสาธารณะ ปัญหาด้านยาเสพติด งบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการท�ำโครงการไม่ต่อเนื่อง การใช้งบประมาณไม่โปร่งใส ขาดความเป็นอิสระ
๓) แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
ในระดับพื้นที่จังหวัดยะลา
- กิจกรรมการสร้างเสริมส�ำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน ควรด�ำเนินการทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสรุปบทเรียนร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และย�้ำ
ส�ำนึกพลเมืองบ่อยๆ เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนต่อไป
- กิจกรรมนอกหลักสูตร ทีท่ �ำนอกเหนือกิจกรรมในชัน้ เรียน นอกจากนี้ ยังรวมทัง้ การให้หน่วยงาน
ราชการภาคีที่มีหน้าที่เกี่ยวกับโครงการที่เยาวชนด�ำเนินการ หรือบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนมาร่วมรับรู้
เป็นสักขีพยาน การท�ำงานของโครงการ โดยเน้นวางระบบการท�ำงานแบบเป็นทางการและลายลักษณ์อักษร
มีก�ำหนดการท�ำงาน ที่ชัดเจน และมีคณะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมติดตาม

๖. การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ

ในหลายประเทศมี ก ารส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเรื่ อ งความเป็ น พลเมื อ ง ซึ่ ง แต่ ล ะประเทศมี แ นวคิ ด
และประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเอกสารนี้จะน�ำเสนอแนวคิด พร้อมทั้งประเด็นการปฏิบัติที่น่าสนใจ
ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมด้านความเป็นพลเมือง โดยเนื้อหาหลักน�ำมาจากบทความของเสิศพงษ์ อุดมพงศ์
เรือ่ ง การศึกษา เพือ่ ความเป็นพลเมือง (Civic/Citizenship Education) ในการส่งเสริมบทบาทของภาคพลเมือง
ในการเมืองระบบตัวแทน : แนวทางทีย่ งั่ ยืนผ่านประสบการณ์จากต่างประเทศ (๒๕๕๘) ซึง่ มีประเทศทีน่ ่าสนใจ
ดังนี้
ประเทศญี่ปุ่น
ญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีอ่ ยูใ่ นทวีปเอเชียมีรปู แบบของรัฐเป็นรัฐเดีย่ ว และปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภามีองค์พระจักรพรรดิหรือกษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นผูน้ �ำในการบริหารประเทศ
เช่นเดียวกับประเทศไทย (ช�ำนาญ จันทร์เรือง, ๒๕๕๔) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ได้รับการจัดอันดับด้านความเป็น
ประชาธิปไตย (Democracy Ranking) เป็นอันดับ ๒๐ ของโลก (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al.,
๒๐๑๓) นับเป็นประเทศประชาธิปไตยในฝัง่ เอเชียเพียงไม่กปี่ ระเทศทีไ่ ด้รบั การประเมินอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของโลก
การศึกษาเพือ่ ความเป็นพลเมืองในประเทศญีป่ นุ่ คือ การพัฒนาพลเมืองผูซ้ งึ่ จะสร้างสังคมประชาธิปไตย
ในอนาคต ซึ่งประชาธิปไตยมีทั้งทางตรงและทางอ้อมความ เป็นพลเมืองมีทั้งรูปแบบเสรีนิยมและ รัฐนิยม
จึงมีความหลากหลายและความยากทีจ่ ะนิยามค�ำนีใ้ ห้มคี วามหมายทีค่ รอบคลุมได้ในระดับนโยบาย เรือ่ งการศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมืองนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงหลัก ๒ กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา และเทคโนโลยี
โดยที่รัฐบาลมีการก�ำหนดแผนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยได้กล่าวถึง
หลักการส�ำคัญ ๔ ข้อ ส�ำหรับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของญี่ปุ่น ประกอบด้วย
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๑) สนับสนุนความเป็นอิสระทางสังคม
๒) สนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
๓) ปรับเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของสังคม
๔) กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เป็นอิสระและมีการอภิปรายได้อย่างเปิดกว้างในสังคม
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่น ซึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๗
ที่ยังไม่เคยมีการปฏิรูป แต่หลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ยังคงไว้อยู่ในพระราชบัญญัติโดยที่มิได้มีการ
เปลี่ยนแปลง มีใจความส�ำคัญในวรรคแรกว่า  เป้าหมายของการศึกษาที่ส�ำคัญ คือ การศึกษาจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพโดยสมบูรณ์ พยายามอย่างหนักในการสั่งสอนขัดเกลาบุคคล มีจิตใจที่สดใสร่างกายที่สมบูรณ์
เป็นผู้ซึ่งรักในความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพในคุณค่าของตนเอง เคารพผู้ใช้แรงงาน มีความตระหนัก
ต่อความส�ำนึกรับผิดชอบอย่างลึกซึง้ ซึมซับจิตวิญญาณทีเ่ ป็นอิสระในฐานะเป็นผูส้ ร้างสันติภาพแห่งรัฐและสังคม
ซึ่งเป้าหมายที่ก�ำหนดขึ้นนั้น เป็นประเด็นส�ำคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนเป็นพลเมืองอย่างแท้จริง
มีการส่งเสริมเรือ่ งจิตสาธารณะ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมอย่างอิสระในการสร้างสังคม พร้อมทัง้ การพัฒนา
ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ ความต้ อ งการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเติ บ โตของสั ง คม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ท�ำให้ ป ระชาชนในประเทศ
มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นได้ในหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาความเป็นพลเมืองถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา  เนื้อหา
วิชาพลเมืองเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเป็นพลเมือง โดยอาศัยฐานของการตระหนักในประชาธิปไตยและ
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชน และความหมายและแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
“สร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน สร้างให้นักเรียนมีความตระหนักว่ามนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ
ของสังคม สร้างให้นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องส่วนตัวและสังคม ความมีศักดิ์ศรี
ของตนเองในระบบครอบครัวแบบร่วมสมัย ความเท่าเทียมทางเพศ และสร้างให้เยาวชนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของแบบแผนประเพณีของชีวติ ในสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมและความส�ำนึกรับผิดชอบของแต่ละบุคคล”
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศญี่ปุ่น
ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนมาก แต่จากความยากล�ำบากจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ได้เกิดสิ่งที่
น่าสนใจจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ทั้งในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม จิตสาธารณะ
ความมีวนิ ยั และอืน่ ๆ โดยจะน�ำเสนอเป็นเรือ่ งราวสัน้ ๆ เพือ่ ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ ดังนี้ โดยเนือ้ หาน�ำมาจาก
บทความ เรื่อง “เรื่องราวดีๆ ของคนญี่ปุ่นยามภาวะฉุกเฉิน” (“เรื่องราวดีๆ”, ๒๕๕๔)
กรณีที่ ๑ ที่สวนสนุกแห่งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ซึ่งท�ำให้นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากไม่สามารถออกไป
ข้างนอกได้ และทางร้านขายของก็ได้เอาขนมมาแจกนักท่องเทีย่ ว มีนกั เรียนชัน้ มัธยมปลายหญิงกลุม่ หนึง่ ไปเอามา 
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมากเกินกว่าที่จะบริโภคหมด ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า “ท�ำไมเอาไปเยอะ” แต่วินาทีต่อมากลาย
เป็นความรู้สึกตื้นตันใจเพราะ “เด็กกลุ่มนั้นเอาขนมไปให้เด็กๆ ซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถไปเอาเองได้ เนื่องจาก
ต้องอยู่ดูแลลูก
จากเหตุการณ์นแี้ สดงให้เห็นถึงความเอือ้ เฟือ้ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อผูอ้ นื่
กรณีที่ ๒ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง มีของตกระเกะระกะเต็มพื้นเพราะแรงแผ่นดินไหว แต่คน
ที่เข้าไปซื้อของได้ช่วยกันเก็บของขึ้นไว้บนชั้น แล้วก็หยิบส่วนที่ตนอยากซื้อไปต่อคิวจ่ายเงิน

90

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำ�รวจ

จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้อื่น
กรณีที่ ๓ ในจังหวัดจิบะเกิดแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังเสียหาย คุณลุงคนหนึ่งที่หลบภัยอยู่ก็ได้เปรย
ออกมาว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร เด็กหนุ่ม ม.ปลาย ก็ตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องห่วงต่อจากนี้ไป
เมื่อเป็นผู้ใหญ่พวกผมจะท�ำให้มันกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
จากเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด มีความคิดที่จะสร้างชุมชนบ้านเกิด
กลับมาให้เหมือนเดิม ไม่ย่อท้อต่อความยากล�ำบาก
กรณีที่ ๔ หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ อาคารบ้านเรือนพังเสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย
และอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีการแจกจ่ายอาหาร ประชาชนไม่มีการแย่งอาหารกัน ประชาชนต่อแถว
เพื่อรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี มีระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ให้เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบ จากรัฐสภา 
(กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๖) เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ
ด้านความเป็นประชาธิปไตย (Democracy Ranking) ติด ๑ ใน ๓๐ ของโลก โดยได้เป็นอันดับ ๒๖ จากการประเมิน
ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (แคมป์เบลล์และคณะ Campbell et.al., ๒๐๑๓) อาจกล่าวได้วา 
่ ประเทศเกาหลีใต้ มีพฒ
ั นาการ
ของความเป็นประชาธิปไตยดีขึ้นมาเป็นล�ำดับ ทั้งความก้าวหน้าในด้านระบบการเลือกตั้งและความเจริญทาง
วัฒนธรรม ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยขยับเพิ่มขึ้นทุกปี มีคะแนนสูงในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิทธิ
ทางการเมืองและด้านเสรีภาพของพลเมือง จนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
สมบูรณ์เต็มใบ ในด้านการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองนั้นมีการด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการก�ำหนดค่านิยม/สิง่ ทีด่ งี ามพืน้ ฐานทีเ่ ป็นองค์ประกอบของทักษะชีวติ ๔ ด้าน ด้านละ ๕ ลักษณะย่อย
ได้แก่
๑) การใช้ชวี ติ ส่วนตัว : การเคารพตนเอง ความจริงใจ ความซือ่ สัตย์ ความเป็นอิสระ และการยับยัง้ ชัง่ ใจ
๒) การใช้ชวี ติ ร่วมกันในครอบครัว เพือ่ นบ้าน และโรงเรียน : การปฏิบตั ติ นตามศาสนา การปฏิบตั หิ น้าที่
ของลูกต่อพ่อแม่ จรรยามารยาทการอยู่ร่วมกัน และความรักต่อโรงเรียนและบ้านเกิด
๓) การใช้ชีวิตในสังคม : การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การสนใจต่อผู้อื่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความยุติธรรม และการสร้างจิตสานึกสาธารณะ
๔) การใช้ ชี วิ ต ในระดั บ ชาติ แ ละชาติ พั น ธ์ุ : ความรั ก ในรั ฐ ความรั ก ในชาติ การมี จิ ต ใจที่ มั่ น คง
มีสติสัมปชัญญะ การสร้างความสันติภายหลัง การแบ่งแยกและความรักในมนุษยชาติ
ลักษณะส�ำคัญ ๔ ประการนี้ ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา  และยังส่งเสริมการปลูกฝัง
ทักษะการคิดและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (moral thinking and judgment) หรือทักษะทีจ่ �ำเป็นต่อการแก้ไข
เชิงจริยธรรมในชีวิตประจ�ำวันอย่างถูกต้องและมีเหตุผล
โดยสรุป แนวคิดส�ำหรับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ หมายถึง การฝึกฝน
ความสามารถในการคิดตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้
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เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติและท้องถิน่ ในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองผูถ้ อื อ�ำนาจอธิปไตย (sovereign
citizen) และส�ำหรับการให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะให้ความส�ำคัญกับ
การฝึกฝนทักษะและสอนให้รู้บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่มีความส�ำนึกรับผิดชอบ (responsible citizen)
วัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้สอนให้คนมีระเบียบวินัย หากได้เคยสัมผัสหรือสังเกตคนเกาหลีใต้จะรับรู้ได้
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการศึกษา  กีฬา  หรือการใช้ชีวิต และหากดูวิวัฒนาการของเกาหลีใต้นั้นประสบความ
ส�ำเร็จในหลากหลายด้านในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเกาหลีใต้สอนให้มกี ารตืน่ ตัวกับสิง่ ต่างๆ อยูเ่ สมอ มีการปลูกฝัง
ความรักชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีที่ ๑ กรณีการอัปปางของเรือเฟอร์รขี่ องเกาหลีใต้ทชี่ อื่ เซวอล ซึง่ จมลงระหว่างการเดินทางจาก
กรุงโซลไปยังเกาะเซจู ทัง้ สาเหตุของการล่มของเรือ ความรับผิดชอบของกัปตันเรือ นายลี จูน เซีย๊ ก (Lee Joon-seok)
และผู้ช่วยกัปตันเรือ การปฏิบัติการและการกระจายค�ำสั่งของลูกเรือหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการกู้ภัยที่ยังคง
ด�ำเนินอยู่ซึ่งพบศพผู้โดยสาร ๕๔ คนสูญหาย ๒๔๘ คน รอดชีวิต ๑๗๔ คนจากจ�ำนวนผู้โดยสารและลูกเรือ
ทั้งหมด ๔๗๖ คนผู้เสียชีวิตและสูญหายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียน Danwon High School
ในเมืองอันซัน ชานกรุงโซล ที่ไปทัศนศึกษาถึง ๓๕๐ คน
ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ ได้เขียนเรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งไว้ คือ การปฏิบัติของนักเรียน
ทีอ่ ยูบ่ นเรือ หลังจากมีค�ำสัง่ จากลูกเรือไปยังผูโ้ ดยสารเมือ่ เกิดเหตุแล้วก็คอื “ให้นงั่ อยูก่ บั ทีห่ ้ามเคลือ่ นไหวไปไหน
ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีก่ �ำลังด�ำเนินการแก้ไขปัญหากันอยู่ ซึง่ ผูโ้ ดยสารจ�ำนวนมากก็ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นี”้ จนกระทัง่ เรือ
เอียงและจมลง แม้ว่าจะมีเวลาถึง ๒ ชั่วโมงกว่าก่อนที่เรือจะจมซึ่งผู้โดยสารน่าจะมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองออกมาจากเรือได้ซงึ่ สะท้อนให้เห็นถึงวินยั ของเด็กๆ นักเรียนทีฟ่ งั ค�ำสัง่ ของ “ผูใ้ หญ่” และสะท้อน
ถึงความมีระเบียบวินัยของคนเกาหลีที่เชื่อฟังค�ำสั่งแม้ตนทราบดีว่าอันตรายใกล้ตัวเข้ามามากแล้ว แต่ครั้งนี้
“ผู้ใหญ่” คงประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างร้ายแรง มีรายงานว่าลูกเรือได้พยายามกระจายค�ำสั่งสละเรือ
ในช่วงครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุแต่เข้าใจว่าค�ำสั่งนี้กระจายไปไม่ทั่วถึง และเชื่อว่าผู้โดยสารจ�ำนวน
มากโดยเฉพาะเด็กๆ ก็ยังคงนั่งอยู่กับที่ (ยงยุทธ มัยลาภ, ม.ป.ป.)
กรณีที่ ๒ ประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบ เห็นได้จากการลาออกและฆ่าตัวตายของข้าราชการ
นักการเมืองในประเทศหลายคนทั้งๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่อยู่ในภาระหน้าที่ที่ดูแล
เช่น การลาออกของนายกรัฐมนตรี ชอง ฮง วอน เพือ่ รับผิดชอบต่อการล่มของเรือเซวอลและไม่สามารถช่วยเหลือ
ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนขับเรือและก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปช่วยเหลือ
เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ นายฮูห์ จุนยัง ผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจเกาหลีใต้ ได้ยนื่ หนังสือลาออกจากต�ำแหน่ง เพือ่
รับผิดชอบกรณีทตี่ �ำรวจปราบปรามกลุม่ ผูป้ ระท้วงจนถึงแก่ความตาย กรณีเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจทุบตีกลุม่ เกษตรกร
ที่มารวมตัวประท้วงเรื่องการเปิดเสรีข้าวในกรุงโซล จนเป็นเหตุให้มีชาวนาเสียชีวิต ๒ คน พร้อมกับขอโทษ
ต่อกรณีดังกล่าว (เมธา มาสขาว, ๒๕๕๗)
เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ นายกรัฐมนตรีลี เฮชอน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศลาออกจากต�ำแหน่งภายหลังจาก
ที่เขาแอบไปร่วมตีกอล์ฟกับกลุ่มนักธุรกิจ ที่เมืองปูซาน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ แม้จะเป็นวันหยุดของเกาหลีใต้
แต่กฟ็ งั ไม่ขนึ้ ในขณะทีท่ งั้ ประเทศก�ำลังประสบปัญหาเนือ่ งจากการประท้วงของพนักงานรถไฟ (เมธา มาสขาว,
๒๕๕๗)
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ภาคผนวก

ทุจริตแก้คะแนน

MOST-The
Bridge

๒

๓

Paoboonjin
(รับทรัพย์สิน
+เป็นคู่สัญญา)

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๑

ล�ำดับ

วีดีโอ

คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอ

ประเภท

เวลา

แหล่งผลิตสื่อ

เพื่อศึกษาตัวอย่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
รวมกับประโยชน์ส่วนตน

https://www.
youtube.com/
watch?v=
q๘๔๔
OgsP๔_๔
๙.๐๕ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ร่วมกับ โรงเรียน
บ้านแพ้ววิทยา 
(ตี่ตง)

๖.๓๕ นาที
เรื่องเกี่ยวกับพนักงานการรถไฟ ที่ได้พาลูกชายมาที่
ท�ำงาน ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่งก�ำลังวิ่งเข้ามาใกล้
สะพาน ลูกชายของตนเองตกไปใต้สะพาน จึงเป็นวินาที
ที่ต้องตัดสินใจว่า จะดึงคันโยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟ
วิ่งผ่าน (ส่วนรวม) หรือจะไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง เพื่อ
ช่วยชีวิตลูกของตนเอง (ส่วนตน)

ท่านรั่ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง ๑.๔๕ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
โดยรับเงินจากเถ้าแก่หวังเพื่อไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษี
ให้หลวง และรับงานขุดบ่อบาดาลและท�ำประปาหมู่บ้าน

เนื้อหาสาระ

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

รายการสื่อประกอบเนื้อหาด้านการป้องกันการทุจริต
QR Code

ภาคผนวก ก
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เตือน สั่งเก็บโต๊ะ คลิปข่าว
ร้านผัดไทยประตูผี

ประมวลจริยธรรม เอกสาร
ข้าราชการพลเรือน

๕

๖

คลิปวิดีโอ

ประเภท

แก้ทุจริต
คิดฐานสอง

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๔

ล�ำดับ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะ
ข้อ ๕ ข้าราชการต้องไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อศึกษาตัวอย่างการรุกล�้ำฟุตปาธ

อธิบายรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตน
ระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง

เนื้อหาสาระ

แหล่งผลิตสื่อ

-

ส�ำนักงาน ก.พ.

๓.๑๘ นาที ส�ำนักข่าวอมรินทร์

๔.๓๗ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

เวลา

QR Code
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โตไปไม่โกง ตอน
โดนัท

ความซื่อสัตย์

๑

๒

คลิปวิดีโอ

ละครสั้น

ประเภท

๑

ล�ำดับ

PowerPoint :
STRONG

ชื่อสื่อการเรียนรู้

Power
point

ประเภท

เนื้อหาสาระ

อธิบายความหมายของ STRONG

เนื้อหาสาระ

น�ำเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ

การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยฝากคนอื่นที่เข้าแถวแล้ว
ซื้อของให้ตนเอง ถือเป็นการกระท�ำที่แซงคิวไม่ถูกต้อง
และคนอื่นๆ ได้แสดงอาการไม่พอใจต่อการกระท�ำนั้น

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ ๓ จิตพอเพียงต้านทุจริต

ชื่อสื่อการเรียนรู้

ล�ำดับ

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
กทม.
https://www.
youtube.com/
watch?v
=AyoRPq๔t_lM

แหล่งผลิตสื่อ

-

เวลา

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งผลิตสื่อ

๑.๕๔ นาที กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
https://www.
youtube.com/
watch?v=
qr๒gtPGsGcg

๑๐.๕๔
นาที

เวลา

QR Code

QR Code
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สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
แนวพระราชด�ำริ
“การพึ่งตนเอง”

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
ความเสียสละ

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
ความเมตตา

๔

๕

๖

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความเมตตา

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความเสียสละ

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับแนวพระราชด�ำริ “การพึ่งตนเอง”

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับทานหรือการให้

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
ทานหรือการให้

๓

เนื้อหาสาระ
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับแนวพระราชด�ำริ “ทฤษฎีใหม่”

ประเภท

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
แนวพระราชด�ำริ
“ทฤษฎีใหม่”

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๒

ล�ำดับ

แหล่งผลิตสื่อ

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๑.๐๑ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๑ นาที

๑ นาที

๑.๐๑ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๑.๐๑ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

เวลา

QR Code
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พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความอ่อนโยน

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยปัญญา

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
ความอ่อนโยน

๙

๑๐ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
การแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา

๑๑ สารคดีตามรอย
พ่อขอท�ำดี ตอน
เศรษฐกิจพอเพียง

วีดิทัศน์

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความเพียร

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
ความเพียร

๘

เนื้อหาสาระ
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความอดทนน�ำพาให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

ประเภท

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน ความ
อดทนน�ำพาให้ชีวิต
มีความเจริญรุ่งเรือง

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๗

ล�ำดับ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งผลิตสื่อ

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๑ นาที

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๕๘ วินาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๑ นาที

๑.๐๑ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๑ นาที

เวลา

QR Code
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พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับขันติหรือความอดทน

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการท�ำงานด้วยความรอบคอบ

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการยึดมั่นความเที่ยงธรรม

๑๔ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน การ
ท�ำงานด้วยความ
รอบคอบ

๑๕ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน ความ
ไม่เบียดเบียน ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น

๑๖ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
การยึดมั่น
ความเที่ยงธรรม

เนื้อหาสาระ

๑๓ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน ขันติ
หรือความอดทน

ประเภท
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๑๒ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ล�ำดับ

๑ นาที

๑ นาที

๑ นาที

๑ นาที

๑ นาที

เวลา

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งผลิตสื่อ

QR Code
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พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีในสังคม

แก้ไขเวลาจอดรถเพื่อให้ตนเองได้จอดรถฟรี

๑๙ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
การตั้งมั่นที่จะเป็น
คนดีในสังคม

๒๐ โตไปไม่โกง ตอน
สาวนักช้อป

ละครสั้น

พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการตั้งมั่นในศีล มีคุณธรรม

เนื้อหาสาระ

๑๘ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
การตั้งมั่นในศีล
มีคุณธรรม

ประเภท
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๑๗ สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน

ล�ำดับ

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งผลิตสื่อ

๙.๔๗ นาที กทม.

๑ นาที

๑ นาที

๑ นาที

เวลา

QR Code
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รู้จักหน้าที่

อดทน อดกลั้น

เคารพสิทธิผู้อื่น

๒

๓

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๑

ล�ำดับ

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

ประเภท

เนื้อหาสาระ

วางกระถางต้นไม้ไว้บนก�ำแพงที่กั้นระหว่างบ้าน และ
รดน�้ำต้นไม้ ท�ำให้ดินไหลออกไปเลอะบ้านที่มีก�ำแพง
ติดกัน จึงต้องเปลี่ยนที่วางต้นไม้ใหม่

การขับรถแซงผู้อื่นไปมา และไม่เคารพกฎจราจร

การไม่ตั้งใจท�ำงาน โดยเล่นอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ ใน
เวลาท�ำงาน

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชาที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
แหล่งผลิตสื่อ

๑.๕๕ นาที https://www
.youtube.com/
watch?v=
bztZQ_hkkNs
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

๑.๕๕ นาที https://www.
youtube.com/
watch?v=
dWmZDGYtE_k
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

๑.๕๕ นาที https://www.
youtube.com/
watch?v=
GATjrfppBBA
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

เวลา

QR Code
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ภาพยนตร์สั้น
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง ผลลับ

สารคดีตามรอยพ่อ วีดิทัศน์
ขอท�ำดี ตอน
ความรับผิดชอบ
เพื่อส่วนรวม

๕

๖

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

ภาพยนตร์สั้น
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง GOT STAR

๔

ประเภท

ชื่อสื่อการเรียนรู้

ล�ำดับ

เวลา
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งผลิตสื่อ

นักบินฝนหลวงต้องบินผ่าเข้าไปในก้อนเมฆเพื่อท�ำฝน
หลวงให้ชาวบ้าน

๑  นาที

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

การลอกข้อสอบแล้วอาจารย์จับได้แล้วขอให้ผู้ปกครอง ๕.๐๔ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
เด็กจ่ายเงินเพื่อแลกกับการให้เด็กสอบผ่านแต่ผู้ปกครอง
ไม่ยอมจ่าย

พ่อกับลูกคู่หนึ่ง ลูกอ่านหนังสือการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหา ว่า  ๕ นาที
ทุจริตจะครองโลกโดยจอมมาร GOT STAR พ่อขับรถอยู่
บนถนนและมีพฤติกรรมคล้ายจอมมารฯ

เนื้อหาสาระ

QR Code

ภาคผนวก ข

ค�ำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต
ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งที่ ๘๕๕ - ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ส�ำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น�ำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กบั กลุม่ เป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชัน้ เรียน เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในการแยกแยะประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมทีไ่ ม่ยอมรับและไม่ทน
ต่อการทุจริต อันเป็นการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัย ตัง้ แต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม และกลยุทธ์ที่ ๓
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๙ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ประธานอนุกรรมการ
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายประหยัด  พวงจ�ำปา)
๓. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายกิตติ  ลิ้มพงษ์)
๔. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ
(นายอุทิศ  บัวศรี)
๕. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
อนุกรรมการ
๖. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
อนุกรรมการ
และธุรกิจเอกชน
๗. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม
อนุกรรมการ
และการพัฒนาเครือข่าย
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๘. ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๙. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๐. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๑. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๒. ผู้แทนส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๓. ผู้แทนส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๔. ผู้แทนส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๕. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๖. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๗. ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๘. ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๑๙. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๐. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๑. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๒. ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๓. พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์
๒๔. นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์
๒๕. นายสุเทพ  พรหมวาศ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๒๖. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
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 มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. ศึกษา  วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ
สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
๒. ก�ำหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
๓. พิจารณายกร่างและจัดท�ำเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต โดยก�ำหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา  เนื้อหา
สาระ จัดระเบียบ/ล�ำดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. พิจารณาให้ความเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน�ำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. ก�ำหนดแผนหรือแนวทางการน�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลต�ำรวจเอก

(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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ภาคผนวก ค

รายชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและตำ�รวจ
๑. พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
อนุกรรมการอ�ำนวยการมาตรการป้องกันการทุจริต ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
๒. พลเรือตรี สุขสวัสดิ์ สบายใจ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๓. นาวาเอก ชาญชัย ศาสตร์สกุล
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔. พันเอก ณัฐวุฒิ ดวงจรัส
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
๕. พันเอก ชัยยันต์ พูลละเอียด
กรมยุทธศึกษาทหารบก
๖. พันโท สมยศ ไชยแก้ว
กรมยุทธศึกษาทหารบก
๗. นาวาอากาศตรีหญิง วันวิสาข์ เรืองด�ำ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๘. เรืออากาศโทหญิง เมลดา ดาราพาณิชย์
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๙. พันต�ำรวจเอกหญิง สุภาพร อัญชัญบุตร
กองบัญชาการศึกษา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑๐. พันต�ำรวจโทหญิง วิภาดา ธรรมยา 
กองบัญชาการศึกษา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑๑. พันต�ำรวจโทหญิง นิยดา ชุนเกษา ขุนณรงค์
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
๑๒. ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนข�ำ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๑๓. นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๑๔. นายธิติ เมฆวณิชย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๕. นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๖. นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๗. นายกฤตนันทน์ เตนากุล
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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