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คำ�นำ�
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไปให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพือ่ ต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากกลยุทธ์ที่ ๑ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการให้การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูล กำ�หนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทำ�หลักสูตร ยกร่างและจัดทำ�เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสือ่ ประกอบการเรียนรู้ รวมทัง้ พิจารณาให้ความเห็นเพิม่ เติม กำ�หนดแผนหรือแนวทางการนำ�หลักสูตร
ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรูด้ า้ นการป้องกัน
การทุจริตได้ร่วมกันสร้างชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย
๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตร
อุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
กลุ่มทหารและตำ�รวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต ชุดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนำ�ไปทดลองใช้
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสำ � หรั บ การใช้ ใ นกลุ่ ม เป้ า หมายต่ อ ไป นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรูด้ า้ นการป้องกันการทุจริต
ยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม ๕๐ ชิ้น เพื่อใช้ในการ
เรียนรู้ ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของ
ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่
หลักสูตรสร้างวิทยากรผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงสูส่ งั คมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต จัดทำ�โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ในคณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ
การเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย (๑) การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม (๒) ความอายและความไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
(๓) การประยุกต์ โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (๔) การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานภาค
เอกชน ทีป่ ระสงค์จะสร้างวิทยากรด้านการต้านทุจริต จะนำ�หลักสูตรสร้างวิทยากรผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้
ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณด้านการต้านทุจริต ขยายผลปลูกฝังวิธีคิดป้องกัน
การทุจริตอย่างเป็นอัตโนมัติ เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

พลตำ�รวจเอก

(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สารบัญ
											
คำ�นำ�					
รายละเอียดหลักสูตร
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
วิชาที่ ๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
วิชาที่ ๒ เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ ๓ เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
วิชาที่ ๔ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
ภาคผนวก
ก รายการสื่อประกอบเนื้อหาวิชา
ข แบบทดสอบ
ค กระดาษคำ�ตอบและเฉลย
ง คำ�สั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทำ�หลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
จ รายชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ชื่อหลักสูตร

สร้างวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดท�ำหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของส�ำนักงาน ป.ป.ช. และบุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ เพื่อเป็นแกนน�ำวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (ผู้ที่ได้รับการอบรมเนื้อหา/หลักสูตรนี้) ในการน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้ไปถ่ายทอดให้กบั บุคลากรในหน่วยงานนัน้ ๆ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

S (sufficient ความพอเพียง)
T (transparent ความโปร่งใส)
R (realise ความตื่นรู้)
O (onward มุ่งไปข้างหน้า)
N (knowledge ความรู้)
G (generosity ความเอื้ออาทร)
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและทัศนคติทถี่ กู ต้องเกีย่ วกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
๒. เพื่อสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อมุ่งสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา

วิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (๖ ชั่วโมง)
วิชาที่ ๒ ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (๓ ชั่วโมง)
วิชาที่ ๓ การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (๓ ชั่วโมง)
วิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (๖ ชั่วโมง)

ระยะเวลาหลักสูตร
๓ วัน ๒ คืน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของส�ำนักงาน ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม

สื่อการเรียนรู้

Power Point วิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

๑. การทดสอบความรู้ (๖๐ คะแนน)
๒. การประเมินฝึกปฏิบตั ิการเป็นวิทยากร (๔๐ คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน

ผู้ผ่านการอบรมจะต้องได้คะแนนรวมจากค่าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้และค่าคะแนนจาก
การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรรวมกันอย่างน้อยตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไป
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

เรื่อง

๑ การคิดแยกแยะ
ระหว่าง
ประโยชน์
ส่วนตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม

๒ ความละอาย
และความ
ไม่ทนต่อ
การทุจริต

เนื้อหา

ชัว่ โมง

๑.๑ สาเหตุของการทุจริตฯ
๖
๑.๒ ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ
๑.๔ วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน ๑๐)/Digital
thinking (ฐาน๒)
๑.๕ บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๑.๖ กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๒.๑ การทุจริต
๓
- ความหมาย/รูปแบบการทุจริต
- สาเหตุการเกิดการทุจริต
- สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย
- ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
- ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
๒.๒ ความอายต่อการทุจริต
- ความเป็นพลเมือง
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
๒.๓ ความไม่ทนต่อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
๒.๔ ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต
๒.๕ ลงโทษทางสังคม
๒.๖ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
๒.๗ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและ
การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดี
- มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
- การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดี
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ�ำเหน็จ
ความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้
ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓

กระบวนการ

การวัดและ
ประเมินผล

การบรรยาย
สอบเนื้อหา 
การคิดวิเคราะห์ (๒๐ คะแนน)
กรณีศึกษา 
การท�ำกิจกรรม
กลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม

การบรรยาย
สอบเนื้อหา 
การคิดวิเคราะห์ (๒๐ คะแนน)
กรณีศึกษา 
การท�ำ
กิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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ที่

4

เรื่อง

เนื้อหา

ชัว่ โมง

กระบวนการ

การวัดและ
ประเมินผล

๓ การประยุกต์

๓.๑ ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ๓
๓.๒ โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

กรณีโครงการ
STRONG
จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
การบรรยาย

สอบเนื้อหา 
(๒๐ คะแนน)

๔

การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่ก�ำหนด
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ความหมายของวิทยากร
- บทบาทและหน้าที่ของวิทยากร
- คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี
- การเป็นผู้น�ำเสนอที่ดี
- เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร

- ๓ ชั่วโมงแรก
ให้ผู้เข้าร่วม
ทุกคนแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการ
เป็นวิทยากร
โดยสุ่มหัวข้อ
วิชาการบรรยาย
จาก ๓ วิชา 
โดยให้วิทยากร
ประเมิน
- ๓ ชั่วโมง
หลัง วิทยากร
ให้ข้อเสนอแนะ
กระบวนการ
หลากหลาย

การ
ประเมิน
ฝึกปฏิบัติ
การเป็น
วิทยากร
(๔๐ คะแนน)

หลักความ
พอเพียง
ด้วยโมเดล
STRONG :
จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
การฝึกปฏิบัติ
การเป็น
วิทยากร

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๖

วิชาที่ ๑

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ ๑ 		 : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จ�ำนวนชั่วโมง : ๖ ชั่วโมง
เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
สาระส�ำคัญ

วิชานีเ้ ป็นการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง แนวคิดเกีย่ วกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม เพือ่ ให้ผเู้ รียน
สามารถน�ำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา

๑. สาเหตุของการทุจริต
๒. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบของ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ
๔. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน ๑๐)/Digital thinking (ฐาน๒)
๕. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๖. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท�ำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

Power Point วิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

การทดสอบเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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เนื้อหาโดยสังเขป
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ ๑ 		 : เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จ�ำนวนชั่วโมง : ๖ ชั่วโมง
รายละเอียดเนื้อหา
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย

การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ยากต่อการจัดการและเกีย่ วข้องกับทุกภาคส่วน เป็นทีย่ อมรับกันว่าการทุจริตนัน้ มีความเป็นสากล เพราะมีการทุจริต
เกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนา  การทุจริตเกิดขึ้นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทัง่ ในองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรหรือองค์กรเพือ่ การกุศล ในปัจจุบนั การกล่าวหา
และการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมีบทบาทส�ำคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงทีผ่ า่ นมา รัฐบาลในหลายประเทศ
มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลกหลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผล
ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น�ำเสนอข่าวอื้อฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรม
ด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าวได้ว่า
การทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่า
การทุจริตควรเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความส�ำคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ
เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา  เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วย
เช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ทกี่ �ำลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
การทุจริตนัน้ อาจเกิดขึน้ ได้ในประเทศทีม่ สี ถานการณ์ ดังต่อไปนี้ ๑) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก�ำหนด
จ�ำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท�ำให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพิ่ม
หรือก�ำไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก�ำหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน
คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส ๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้
อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ�ำนาจใด กับใครก็ได้ ๓) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือ
องค์กรทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท�ำใด ๆ ของเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี �ำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา ท�ำให้การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้น
แตกต่างจากภูมิภาคอื่นที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก�ำลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่าง ๆ
ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ ๑) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้ เป็นจ�ำนวนมากอันเป็นผล
เนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต�่ำ หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
หรือการว่างงาน ๒) มีสถานการณ์หรือโอกาสทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ�ำนวนมาก และมีกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่อาจน�ำไปสู่การทุจริต ๓) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง ๔) กฎหมายและประมวล
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จริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ๕) ประชากรในประเทศยังคงจ�ำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก ๖) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ�ำนงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ
ดังกล่าว จะน�ำไปสูก่ ารทุจริต ไม่วา่ จะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึง่ ผลทีต่ ามมาอย่างเห็นได้ชดั เจน
มีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท�ำให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุน
ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อย
ลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท�ำให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมทีก่ ว้างขึน้ ของประชากรในประเทศหรือ
อีกนัยหนึง่ คือ ระดับความจนนัน้ เพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีก่ ลุม่ คนรวยกระจุกตัวอยูเ่ พียงกลุม่ เล็ก ๆ กลุม่ เดียว นอกจากนี้
การทุจริตยังท�ำให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งยังอาจน�ำพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมาก ต่อการด�ำเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ตามค�ำปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส�ำคัญมากในศตวรรษที่
๒๑ ผูน้ �ำโลกควรจะเพิม่ ความพยายามขึน้ เป็นสองเท่าทีจ่ ะสร้างเครือ่ งมือทีม่ คี วามเข้มแข็งเพือ่ รือ้ ระบบการ
ทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน�ำทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่
ผูน้ �ำโลกเท่านัน้ ทีต่ อ้ งจริงจังมากขึน้ กับการต่อต้านการทุจริตเราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้ว
การทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส�ำคัญ หรือความ
สามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้อง
เกิดขึน้ กับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้วา่ การกระท�ำใดเป็นการล่วงลำ�้ สาธารณประโยชน์ การกระท�ำใด
เป็นการกระท�ำทีอ่ าจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน
อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
การทุจริตโดยการท�ำลายระบบการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การกระท�ำทีเ่ ป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบนั การด�ำเนินงานได้สร้างความตืน่ ตัวและเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้าง
ความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
ส�ำหรับประเทศไทยได้ก�ำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้าน
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การด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นองค์กรที่ต้องบูรณาการการท�ำงานด้านการต่อต้าน
การทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส�ำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. วาระการปฏิรปู ที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของสภาปฏิรปู 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
เป็นครัง้ แรกทีร่ ฐั ธรรมนูญได้ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าทีข่ องประชาชนชาวไทยทุกคน
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หน้าทีข่ องรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพือ่ มีสว่ นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านการทุจริต หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชน
ได้รบั บริการทีส่ ะดวก มีประสิทธิภาพทีส่ �ำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบตั ติ ามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ซึง่ การ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้อง
มีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อ�ำนาจหรือกระท�ำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือกระบวนการแต่งตัง้
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และรัฐต้องจัดให้มมี าตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วย
งานใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหาร
บุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล
มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น�ำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่น
ในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุง่ เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ต้องยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล และ
มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก�ำหนดเอาไว้
๒. วาระการปฏิรปู ที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของสภาปฏิรปู แห่งชาติ
สภาปฏิรปู แห่งชาติในฐานะองค์กรทีม่ บี ทบาทและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการปฏิรปู กลไก และปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ได้มขี อ้ เสนอเพือ่ ปฏิรปู ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยัง่ ยืน เป็นรูปธรรมปฏิบตั ไิ ด้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบท
ของสังคมไทย โดยเสนอให้มยี ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทย ไม่โกง”เพือ่ ปฏิรปู คนให้มจี ติ ส�ำนึก สร้างจิตส�ำนึกทีต่ วั บุคคลรับผิดชอบชัว่ ดี อะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ
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มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (๒) ยุทธศาสตร์การป้องกัน
ด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่
ทุกภาคส่วนในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะ
กระท�ำการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก�ำหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมผี ลบังคับภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือภายในรัฐบาลนี้ และก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานน�ำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ มาเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดงั กล่าวเป็นยุทธศาสตร์ทยี่ ดึ วัตถุประสงค์หลัก
แห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก�ำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติฯ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ ๒๐ ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจ�ำชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหาร
จัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้ก�ำหนดกรอบแนวทางที่ส�ำคัญ ๖ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปรับปรุง
การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (๒) การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ (๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มขี นาดทีเ่ หมาะสม (๔) การวาง
ระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (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 แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้น
การส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธคี ดิ และกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรูเ้ ท่าทัน
และมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ สนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต
และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลที่น้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น ๒ ยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ คือ (๑) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ (๒) การเชื่อมโยงกับประชาคม
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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โลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand ๔.๐ เน้นการปรับเปลี่ยน ๔ ทิศทาง และเน้น
การพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์สว่ นรวมเป็นทีต่ งั้ มีความซือ่ สัตย์ สุจริต
มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง
(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 ด้านดังกล่าว จึงเป็นเครือ่ งมือชีน้ �ำทิศทางการปฏิบตั งิ านและการบูรณาการด้านต่อต้าน
การทุจริตของประเทศ โดยมีส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
(Conflict of Interests)

ค�ำว่า  Conflict of Interests มีผู้ให้ค�ำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม”
หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า  Conflict of Interests นั้น
ก็มีลักษณะท�ำนองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือ
การกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม เป็นสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ งไม่ควรจะ
กระท�ำ แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
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 งการขัดกันระหว่างประโยชนส ว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม เป็นกฎศีลธรรมประเภท
หนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัว
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�ำการต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือ
ของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท�ำธุรกิจ การค้า การลงทุน
เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”
“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของรัฐ) ได้กระท�ำการใด ๆ ตามหน้าทีห่ รือได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็นการด�ำเนินการในอีกส่วนหนึง่ ทีแ่ ยก
ออกมาจากการด�ำเนินการตามหน้าทีใ่ นสถานะของเอกชน การกระท�ำการใด ๆ ตามหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ของรัฐการท�ำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมี
รูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท�ำในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท�ำของบุคคล
ในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระท�ำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท�ำในสถานะเอกชนจะมี
ความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน”
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการใด ๆ หรือด�ำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพือ่ ประโยชน์ของรัฐหรือเพือ่ ประโยชน์
ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้มผี ลประโยชน์สว่ นตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ
หรือน�ำประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อ�ำนาจหน้าที่หรือ
ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท�ำการใด ๆ หรือด�ำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์
ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ส�ำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม”
และ “การทุจริต
“จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของแนวคิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์สว่ นรวมและการทุจริต การกระท�ำใดทีผ่ ดิ ต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย
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แต่ตรงกันข้าม การกระท�ำใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น
การทุจริต
Corruption
ผลประโยชน์ทับซ้อน
Conflict of Interests
จริยธรรม
Ethics

“จริยธรรม” เป็นหลักส�ำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต
ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติ
เป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการ
บัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระท�ำการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะในรูปแบบ
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สนิ เท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สนิ ด้วย
ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ�ำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ
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๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกันนี้
และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่
๒) การท�ำธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยเฉพาะผูม้ อี �ำนาจในการตัดสินใจเข้าไปมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ �ำกับหน่วยงานทีต่ นสังกัด โดยอาจจะ
เป็นเจ้าของบริษทั ทีท่ �ำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนีเ้ กิดบทบาททีข่ ดั แย้ง หรือเรียกได้ว่า
เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๓) การท�ำงานหลังจากออกจากต�ำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (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�ำเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเท่านัน้ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาไปท�ำงานส่วนตัว
๗) การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้ เพือ่ ประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barreling) เป็นการ
ที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ
การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
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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ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ได้เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี ซึง่ ในวันดังกล่าว
นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจ�ำนวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก
๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค�ำมูลค่ามากกว่า  ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะ
ได้รับของขวัญอีก
๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความ
บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค�ำวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั เอกชนแห่งนัน้ ก็ชว่ ยเหลือให้บริษทั นัน้ ได้รบั สัมปทาน เนือ่ งจากรูส้ กึ ว่าควรตอบแทนทีเ่ คยได้รบั ของขวัญมา

๒. การท�ำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
๒.๑ การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท�ำสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส�ำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๒ ผู้บริหารหน่วยงานท�ำสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๓ ผู้บริหารของหน่วยงาน ท�ำสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของ
หน่วยงาน
๒.๔ ผูบ้ ริหารของหน่วยงาน ท�ำสัญญาให้หน่วยงานจัดซือ้ ทีด่ นิ ของตนเองในการสร้างส�ำนักงานแห่งใหม่
๒.๕ ภรรยาอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ประมู ล ซื้ อ ที่ ดิ น ย่ า นถนนรั ช ดาภิ เ ษกใกล้ กั บ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก�ำดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและ
ท�ำสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑)
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๓. การท�ำงานหลังจากออกจากต�ำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปท�ำงานเป็นที่ปรึกษาในบริษัท
ผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต�ำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้
มีต�ำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓
๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท�ำงาน
ในบริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การที่ ผู ้ 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 คยด�ำรงต�ำแหน่ ง
ในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น
๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท�ำงานในต�ำแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย

๔. การท�ำงานพิเศษ
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๖ ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้าง
ท�ำบัญชีและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท�ำบัญชีและยื่นแบบ
แสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสีย
ภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น�ำไปยื่นแบบ
แสดงรายการช�ำระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๗) (๘) และอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา  ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา  ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดภาษีอากร
ค้างผูป้ ระกอบการรายหนึง่ หาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวติ ให้แก่หนุ้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูป้ ระกอบ
การดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก�ำลังด�ำเนินการเร่งรัดภาษีอากร
ค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
เป็นความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง ตามมาตรา ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
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๔.๓ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐอาศัยต�ำแหน่งหน้าทีท่ างราชการรับจ้างเป็นทีป่ รึกษาโครงการ เพือ่ ให้บริษทั
เอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
๔.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
๔.๕ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นผู้ท�ำบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ

๕. การรู้ข้อมูลภายใน
๕.๑ นายช่าง ๕ แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น�ำข้อมูล
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๔๗๐ MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จ�ำนวน ๔๐ หมายเลข
เพือ่ น�ำไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ นี่ �ำไปใช้รบั จ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บคุ คลทัว่ ไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๔ และมีความผิด
วินัยตามข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔๔ และ ๔๖
๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล
๕.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส�ำคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ ท�ำให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น�ำเก้าอี้พร้อม
ผ้าปลอกคุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น�ำไปใช้ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ
งานฉลองมงคลสมรสทีโ่ รงแรม ซึง่ ล้วนเป็นทรัพย์สนิ ของทางราชการ การกระท�ำของจ�ำเลยนับเป็นการใช้อ�ำนาจ
โดยทุจริต เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนอันเป็นการเสียหายแก่รฐั คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชมี้ ลู ความผิดวินยั และอาญา 
ต่อมาเรือ่ งเข้าสูก่ ระบวนการในชัน้ ศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท�ำของจ�ำเลย เป็นการ
ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท�ำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่ง
โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๑ และ ๑๕๗ จึงพิพากษาให้จ�ำคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ค�ำให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�ำคุกจ�ำเลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือนและปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
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๖.๒ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐ ผูม้ หี น้าทีข่ บั รถยนต์ของส่วนราชการ น�ำน�ำ้ มันในรถยนต์ไปขาย และน�ำเงิน
มาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว ท�ำให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน�้ำมันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิด
ฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
๖.๓ การทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั ผูม้ อี �ำนาจอนุมตั ใิ ห้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง น�ำรถยนต์
ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๖.๔ การที่เจ้าหน้าที่รัฐน�ำวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตน หรือน�ำรถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน

๗. การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต�ำบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และ
ตรวจรับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก�ำหนด รวมทั้งเมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตน
และพวก การกระท�ำดังกล่าวมีมลู เป็นการกระท�ำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�ำนาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและ
ทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
ถอดถอน และส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
๗.๒ การทีน่ กั การเมืองในจังหวัด ขอเพิม่ งบประมาณเพือ่ น�ำโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง

๘. การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น�ำบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมท�ำขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้า
ส�ำนวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตน
ให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการ
อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ
๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนคน จ�ำนวนงาน และจ�ำนวนวันอย่างเหมาะสม
อาทิ เดินทางไปราชการจ�ำนวน ๑๐ วัน แต่ใช้เวลาในการท�ำงานจริงเพียง ๖ วัน โดยอีก ๔ วัน เป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีเ่ ข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกิน
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซงึ่ สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด
ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึง่ อยูภ่ ายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ สังกัดอยูห่ รือ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้ อาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
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ให้นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า
การดําเนินกิจการของคูส่ มรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีทคี่ สู่ มรสนัน้ ดําเนินการ
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 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดอันอาจคํานวณ เป็นเงินได้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

		
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก�ำหนด
หลักเกณฑ์และจ�ำนวนทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า  สิ่งที่มูลค่า  ได้แก่ การลดราคา  การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ด รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่วา่ จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มเี หตุผลความจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่า
ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่า วนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัด โดยทันทีทสี่ ามารถกระท�ำได้
เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ�ำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค�ำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ด�ำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นนั้ ต่อผูม้ อี �ำนาจแต่งตัง้ ถอดถอน ส่วนผูท้ ดี่ �ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทีไ่ ม่มผี บู้ งั คับบัญชาทีม่ อี �ำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทั้งนี้ เพื่อด�ำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์เท่านัน้ ต่อประธาน สภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานสภาท้องถิน่ ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไว้หลายครัง้ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มกี ารเบียดเบียน
ข้าราชการโดยไม่จ�ำเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยัง
เป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมชิ อบอืน่ ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการก�ำหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มกี ารก�ำหนดในเรือ่ งท�ำนองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์และจ�ำนวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจน
เพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก�ำหนดไว้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ” หมายความว่า  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินนำ�้ ใจ การให้สทิ ธิพเิ ศษซึง่ มิใช่เป็นสิทธิทจี่ ดั ไว้ส�ำหรับบุคคลทัว่ ไปในการได้รบั การลดราคาทรัพย์สนิ หรือ
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว
ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช�ำระ
เงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
“ปกติประเพณีนยิ ม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส�ำคัญซึง่ อาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งในระดับทีส่ งู กว่าและได้รบั มอบหมายให้มอี �ำนาจบังคับบัญชาหรือก�ำกับ
ดูแลด้วย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนยิ มตามวรรคหนึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะให้ของขวัญทีม่ รี าคาหรือมูลค่า
เกินจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนดไว้ส�ำหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท�ำการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหา
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก�ำหนดไว้ใน ข้อ ๘
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้
ออกคำ�สั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำ�กับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผูซ้ งึ่ กำ�ลังดำ�เนินกิจกรรมใด ๆ ทีม่ หี น่วยงานของรัฐเป็นผูค้ วบคุมหรือกำ�กับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญทีใ่ ห้ตามปกติประเพณีนยิ ม และ
ของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนด
ไว้สำ�หรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีทบี่ คุ คลในครอบครัวของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทราบในภายหลัง
ว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนดไว้ส�ำหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด�ำ เนินการตามระเบียบทีน่ ายกรัฐมนตรีก�ำ หนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นข้าราชการประเภทอืน่ นอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำ�ความผิดทางวินัย และให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำ�เนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด�ำเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ
ประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร
หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน�ำหรือก�ำหนดมาตรการจูงใจ
ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส�ำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การเรี่ยไร” หมายความว่า  การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน
ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ
โดยปริยายว่า มิใช่เป็นการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพือ่ รวบรวมเงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา
ทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า  เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงาน ที่ปรึกษา 
หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เรี่ยไร ตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร.
จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
หน่วยงานของรัฐซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตในการเรีย่ ไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรีย่ ไร นอกจาก
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรีย่ ไรแล้ว จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในระเบียบ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
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นีด้ ว้ ย ในกรณีนี้ กคร. อาจก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย
รองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนส�ำนักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทนกระทรวง
กลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน
สี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กคร. จะแต่งตัง้ ข้าราชการในส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ก็ได้
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) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
(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 ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐได้รบั อนุมตั หิ รือได้รบั ยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จดั ให้มกี ารเรีย่ ไรหรือเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำ�การเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๒) กำ�หนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะ
แห่งการเรีย่ ไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จดั ทำ�เป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สนิ นัน้ ไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
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(๔) จัดทำ�บัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการเรีย่ ไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทำ�อย่างต่อเนื่องและปิดประกาศ
เปิดเผย ณ ทีท่ �ำ การของหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้ท�ำ การเรีย่ ไรไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันเพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไปได้ทราบและ
จัดให้มเี อกสารเกีย่ วกับการดำ�เนินการเรีย่ ไรดังกล่าวไว้ ณ สถานทีส่ �ำ หรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำ�บัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระทำ�อย่างต่อเนื่อง
ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน
ข้อ ๒๑ ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้
(๒) กำ�หนดให้ผบู้ ริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ เป็นจำ�นวนหรือมูลค่าทีแ่ น่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ
มีความจำ�เป็นต้องกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอน เช่น การจำ�หน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วม
การแข่งขัน เป็นต้น
(๓) กระทำ�การใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทำ�การเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทำ�การในลักษณะ
ที่ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำ�ยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�การเรี่ยไรหรือบริจาค
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทำ�การเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล
อื่นออกทำ�การเรี่ยไร
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระท�ำการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดำ�เนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือบุคคลใดช่วยทำ�การเรี่ยไรให้ หรือกระทำ�
ในลักษณะที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำ�ยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง
ที่จะไม่ช่วยทำ�การเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบ
การคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…

“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”

ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น�ำมาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์
ส่วนตน ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ที่จะต้องกระท�ำการหรือใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์
ส่วนตนเข้ามามีสว่ นในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ขึ้นแน่นอน และความเสียหายก็จะตกอยู่กับประชาชนและ
ประเทศชาตินั่นเอง

ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการน�ำมาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน�ำไป
เป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”
กับ
“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
ทำ�ไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทำ�ความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
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ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขทีม่ ตี วั เลข ๑๐
ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิต ประจ�ำวันกันมา
ตั้งแต่จ�ำความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณ
ซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง (Continuous)

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) สอดคล้องกับการทำ�งานระบบ Digital ที่มีลักษณะ
การทำ�งานภายในเพียง ๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด

จากที่กล่าวมา... เมื่อน�ำระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้
เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน�ำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน�ำประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทางเท่านั้น
คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง,
ท�ำได้ กับ ท�ำไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน�ำมาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต�ำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด และไม่กระท�ำการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
Vs
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
“การปฏิบตั งิ านแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีระบบการคิดทีย่ งั แยก
เรื่องต�ำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ น�ำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
ไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น�ำบุคลากรหรือทรัพย์สิน

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

27

ของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง
เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ กรณี
เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
“การปฏิบตั งิ านแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีระบบการคิดทีส่ ามารถ
แยกเรื่องต�ำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนท�ำได้
สิ่งไหนท�ำไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น�ำมาปะปนกัน ไม่น�ำบุคลากรหรือ
ทรัพย์สนิ ของราชการมาใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมหรือของหน่วยงาน
เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ ไม่รบั
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๕. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๕ ที่ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่น�ำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของทางราชการไป
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระท�ำการใด หรือด�ำรงต�ำแหน่ง หรือปฏิบตั กิ ารใดในฐานะส่วนตัว ซึง่ ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมคี วามเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ขา้ ราชการผูน้ นั้ ยุตกิ ารกระท�ำดังกล่าวไว้กอ่ นแล้วแจ้งให้ผบู้ งั คับ
บัญชา  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ�ำเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ

28

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในระดับสากล ซึง่ องค์กรในระดับสากลต่างก็ให้
ความส�ำคัญ ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ
และอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against CorruptionUNCAC) ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่ก�ำหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่เป็นมาตรฐานความประพฤติ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ และระหว่างรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ ครั้งที่
๕๑/๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่สมควรส�ำหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัว ไม่พงึ ประกอบธุรกรรมเข้ารับต�ำแหน่ง
หรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า  หรือผลประโยชน์อื่นใดในท�ำนองเดียวกันซึ่งขัดกับต�ำแหน่ง
บทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบัติในต�ำแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่นั้น
๕. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามขอบเขตทีก่ �ำหนดโดยต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตนภายใต้กฎหมายหรือนโยบายในการ
บริหาร พึงแจ้งเกีย่ วกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า และการเงิน หรือกิจการอันท�ำเพือ่ ผลตอบแทนทางการเงิน
ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั กันได้ในสถานการณ์ทมี่ โี อกาสจะเกิดหรือทีด่ เู หมือนว่าได้เกิดกรณีผลประโยชน์
ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก�ำหนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น
๖. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือเป็นผล
มาจากการปฏิบัติงาน เพื่อกิจการอื่นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในต�ำแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด
๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งก�ำหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร เพื่อมิให้
ผลประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
การรับของขวัญหรือของก�ำนัล
๙. 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
ประเทศในทุก ๆ 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�ำประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
มาก้าวก่ายกัน
- คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
- คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ
และพวกพ้อง
- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

บรรณานุกรม
ก�ำชัย จงจักรพันธ์. (ม.ป.ป.). การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช.. นนทบุร:ี ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑. (ม.ป.ป.).
ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. สืบค้นเมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, จาก
https://www.nacc.go.th/ more_news.php?cid=๓๖
สุทธินนั ท์ สาริมาน. (๒๕๕๒). การก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งห้ามด�ำเนินกิจการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๐ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ. (๒๕๔๖). รายงานผลการวิจยั เรือ่ งความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (๒๕๕๘). คูม่ อื แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วน
ราชการ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. (๒๕๕๙). คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์.
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๙). คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๖๐). คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.).
หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๓. (ม.ป.ป). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

33

วิชาที่ ๒

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ ๒ 		 : เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง : ๓ ชั่วโมง
เรื่อง : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
สาระสำ�คัญ

วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความเป็นพลเมือง
ทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต กรณีศกึ ษาปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่สะท้อนถึงความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้องและน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
๒. เพือ่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรูอ้ ย่างถูกต้องในเรือ่ งความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตให้ผเู้ รียน
น�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา

๑. การทุจริต
- ความหมาย/รูปแบบการทุจริต
- สาเหตุการเกิดการทุจริต
- สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย
- ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
- ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
๒. ความอายต่อการทุจริต
- ความเป็นพลเมือง
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
๓. ความไม่ทนต่อการทุจริต
แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต
๕. ลงโทษทางสังคม

34

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดี
- มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
- การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดี
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ�ำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ
และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท�ำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

PowerPoint วิดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

การทดสอบเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป
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วิชาที่ ๒ 		 : เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง : ๓ ชั่วโมง
รายละเอียดเนื้อหา
๑. การทุจริต

ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส�ำคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะ
ท�ำให้เกิดความเสื่อมในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรง
มากขึน้ และมีรปู แบบการทุจริตทีซ่ บั ซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึน้ จากเดิมทีก่ ระท�ำเพียงสองฝ่าย ปัจจุบนั
การทุจริตจะกระท�ำกันหลายฝ่าย ทัง้ ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และเอกชน โดยประกอบด้วย
สองส่วนใหญ่ ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่
ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาการทุจริตได้ บางครัง้ ผูท้ รี่ บั ผลประโยชน์กเ็ ป็นผูใ้ ห้ประโยชน์
ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ
ผูร้ บั ผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการกระท�ำ การด�ำเนินการต่าง ๆ และรับ
ประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก�ำหนดระเบียบ
หรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน สิทธิพิเศษอื่น ๆ
เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งในต�ำแหน่งหน้าที่
ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น
๑.๑ ทุจริต คืออะไร
ค�ำว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมายหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้วา่
อย่างไร โดยที่ค�ำว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมาย
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส�ำคัญของค�ำว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้อง
กันอยู่ นั่นคือ การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว ทั้ง ๆ
ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่ง ๆ นั้น การยึดถือเอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม
ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการก�ำหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลัก ๆ ในกฎหมาย
๒ ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๑ (๑) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔ ค�ำว่า  “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต�ำแหน่งหรือหน้าที่หรือ
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ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต�ำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ต�ำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น”
นอกจากนี้ ค�ำว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”
ในค�ำภาษาอังกฤษ ค�ำว่าทุจริตจะตรงกับค�ำว่า  Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทยมักมีการ
กล่าวถึงค�ำว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้ค�ำว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ไม่ค�ำนึง
ถึงว่าสิง่ ๆ นัน้ เป็นของตนเอง หรือเป็นสิทธิทตี่ นเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนัน้ ก็จะเรียกได้วา่ เป็นการทุจริต เช่น
การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระท�ำเช่นนี้ ก็ถือเป็นการ
ทุจริต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่งคอร์รัปชัน
จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่
นักการเมืองหรือข้าราชการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทตี่ นเองอยากได้ในรูปแบบของการประมูล การสัมปทาน
เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างก�ำไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจ�ำนวนมาก หากภาคเอกชนสามารถเข้ามา
ด�ำเนินงานได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับ
ตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้
จากนิยามของการทุจริตคอร์รปั ชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รปั ชันในระบบราชการเท่านัน้
แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การทุจริต และ การประพฤติมิชอบของข้าราชการ
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 ดังนี้คือ
๑) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ�ำนาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการ
การทุจริตจะมี ๒ ประเภทคือ
(๑) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึง การกระท�ำที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ
โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย ดังนี้
ก) การคอร์รัปชันตามน�้ำ  (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องการสินบนโดยให้มกี ารจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิม่ สินบนรวมเข้าไว้กบั การจ่ายค่าบริการ
ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงิน
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พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น
ข) การคอร์รปั ชันทวนนำ 
�้ (corruption with theft) เป็นการคอร์รปั ชันในลักษณะทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผูข้ อรับบริการโดยตรง โดยทีห่ น่วยงานนัน้ ไม่ได้มกี ารเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด
เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก�ำหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ แต่กรณี
นี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ
(๒) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมืองเพือ่ มุง่ แสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์สว่ นรวมของสังคมหรือประเทศ
เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับ
ที่สูงกว่า  เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ต่าง ๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
๒) แบ่งตามกระบวนการทีใ่ ช้ มี ๒ ประเภท คือ (๑) เกิดจากการใช้อ�ำนาจในการก�ำหนด กฎ กติกาพืน้ ฐาน
เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง และ
(๒) เกิดจากการใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด�ำรงอยู่ ซึ่งมักเกิดจากความ
ไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ความคิด
เห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
๓) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด ๔ รูปแบบคือ
(๑) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา  (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของใน
หน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่ก�ำหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
(๒) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การให้
เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท�ำสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
(๓) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการของ
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น
(๔) คอร์รปั ชันจากการก�ำกับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก�ำกับดูแลในหน่วยงานแล้ว
ท�ำการทุจริตต่าง เป็นต้น
นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการก�ำหนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริตเป็น
รูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น การวิจยั ของรองศาสตราจารย์ 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
นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน
และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา  (วิชา  มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น
๕ ประเภท ได้แก่
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๑) การทุจริตเชิงนโยบาย
เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือ
มติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็น
การกระท�ำที่ถูกต้องชอบธรรม
๒) การทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นการใช้อ�ำนาจและหน้าทีใ่ นความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ปัจจุบนั มักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง พ่อค้าและ
ข้าราชการประจ�ำ 
๓) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตประเภทนีจ้ ะพบได้ทงั้ รูปแบบของการสมยอมราคา ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบ ก�ำหนดรายละเอียด
หรือสเป็กงาน ก�ำหนดเงื่อนไข ค�ำนวณราคากลาง ออกประกาศประกวดราคา  การขายแบบ การรับและ
เปิดซอง การประกาศผล การอนุมตั ิ การท�ำสัญญาทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างล้วนมีชอ่ งโหว่ให้มกี าร
ทุจริตกันได้อย่างง่าย ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆ คือ การอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการด้วย
กัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริง ผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้จากการรับ
งานไม่ได้น�ำส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุม่ บุคคล ซึง่ ไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษทั เอกชน
๔) การทุจริตในการให้สัมปทาน
เป็นการแสวงหาหรือเอือ้ ประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึง่ รัฐได้อนุญาตหรือมอบให้
เอกชนด�ำเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท�ำสัญญาสัมปทานโรงงาน
สุรา การท�ำสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น
๕) การทุจริตโดยการท�ำลายระบบตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
เป็นการพยายามด�ำเนินการให้ได้บคุ คลซึง่ มีสายสัมพันธ์กบั ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองในอันทีจ่ ะเข้าไป
ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ เช่น คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ท�ำให้องค์กรเหล่านี้
มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อ�ำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการทุจริต
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ได้ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้
(๑) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้
ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน�้ำร้อนน�้ำชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มา
ติดต่อราชการ ขาดจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
		
๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือตำ�่ มากไม่ได้สดั ส่วนกับค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้
การเติบโตของระบบทุนนิยมทีเ่ น้นการบริโภค สร้างนิสยั การอยากได้ อยากมี เมือ่ รายได้ไม่เพียงพอก็ตอ้ งหาทาง
ใช้อ�ำนาจไปทุจริต
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๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร�่ำรวย และไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มา
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 จึงเกิด
การสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
- การตกอยูใ่ ต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผูท้ จุ ริต มีทางเป็นไปได้ทผี่ นู้ นั้ จะท�ำการทุจริตด้วย
- การรวมอ�ำนาจ ระบบราชการมีลกั ษณะทีร่ วมศูนย์ ท�ำให้ไม่มรี ะบบตรวจสอบทีเ่ ป็นจริงและ
มีประสิทธิภาพ
- ต�ำแหน่งหน้าที่ในลักษณะอ�ำนวยต่อการกระท�ำผิด เช่น อ�ำนาจในการอนุญาต การอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษ ข้าราชการชั้นผู้น้อยจึง
เลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระท�ำเหล่านัน้ จะเป็นการคอร์รปั ชัน่ หรือมีความสับสน
ระหว่างสินน�้ำใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจากกัน
๖) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ท�ำให้เกิดการทุจริตที่ด�ำรงอยู่ได้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยาก ยิ่งกว่านั้น
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความจริง
ในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่า ๆ
กับผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าด�ำเนินคดีกับผู้รับสินบน
- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย 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) สาเหตุอื่น ๆ
- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการส�ำคัญที่สนับสนุน
และส่งเสริมให้สามีของตนท�ำการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว
- การพนัน ท�ำให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากขึ้น
๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
๑) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองทีใ่ ช้อ�ำนาจในการบริหารราชการ รวมถึง
อ�ำนาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่าง ๆ โดยการอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมาย
๒) การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การด�ำเนินการในรูปแบบ
ของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจ�ำนวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น
หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็เป็น
โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส�ำหรับตนเองและพวกพ้องได้
ระดับการทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบการ
ทุจริตที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายต�ำแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีข่าว
จ�ำนวนมากเกีย่ วกับผูบ้ ริหารท้องถิน่ เรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลีย่ นต�ำแหน่ง หรือเลือ่ นต�ำแหน่ง เป็นต้น
โดยการทุจริตที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่การทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ หากไม่พิจารณาให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระท�ำดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระท�ำนั้น
เป็นการทุจริตอย่างหนึง่ และร้ายแรงมากพอทีจ่ ะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติได้
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่ลกู น้องทีต่ นเอง
ชอบ ท�ำให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ เป็นต้น การกระท�ำดังกล่าว
ถือเป็นความผิดทางวินยั ซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยดึ ถือ
ปฏิบัติอยู่แล้ว
๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผลให้
ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการทุจริตเป็นจ�ำนวนมากนักธุรกิจย่อมไม่กล้าที่จะ
ลงทุนในประเทศนั้น ๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท�ำธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ดังกล่าวได้ ผลทีเ่ กิดขึน้ ย่อมตกแก่ผบู้ ริโภคทีจ่ ะต้องซือ้ สินค้าและบริการทีม่ รี าคาสูง หรืออีกกรณีหนึง่ คือ การใช้
สินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกถึงสถานการณ์
การทุจริต ซึง่ การทุจริตทีผ่ า่ นมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสือ่ ต่าง ๆ แล้ว ยังมีตวั ชีว้ ดั
ที่ส�ำคัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International : TI) ได้จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ�ำปี ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยได้ ๓๗ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๙๖ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับ
ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ล�ำดับที่ ๑๐๑ เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใส
ดีขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า  ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังตารางนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๖๐
ปี พ.ศ.
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

คะแนน
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)

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

จ�ำนวนประเทศ
๑๔๖
๑๕๙
๑๖๓
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๐
๑๗๘
๑๘๓
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๕
๑๖๘
๑๗๖
๑๘๐

และเมือ่ จัดอันดับประเทศในกลุม่ อาเซียน จ�ำนวน ๑๐ ประเทศ เพือ่ เปรียบเทียบดัชนีรบั รูก้ ารทุจริต ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ ๒ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ�ำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน
อันดับประเทศ
ในอาเซียน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
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ประเทศ

คะแนนปี ๒๕๖๐

คะแนนปี ๒๕๕๙

คะแนนปี ๒๕๕๘

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
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูก้ ารทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการด�ำเนินงานและการวัดด้าน
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนัน้ มีความเป็นประชาธิปไตย
มากน้อยแค่ไหน เช่น การมีสว่ นร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตัง้ ความเท่าเทียม ความเป็นเสรี โดยทัง้ หมดนี้
จะใช้รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำธุรกิจในประเทศ
๑.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคน
ในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะหรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต และ
ผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพื่อประกอบกิจการ
ต่าง ๆ ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึง่ ซึง่ นักลงทุนจาก
ต่างประเทศจะใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสียจาก
การทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น ส่งผลให้
การจ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมือ่ ประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากร
ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส�ำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 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 ส่วนรูปแบบการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ บ่อยทีส่ ดุ อันดับหนึง่ คือ การให้สนิ บน ของก�ำนัล
หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ต�ำแหน่ง
ทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก
ส�ำหรับความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๙ ที่ ๒.๗๒
ล้านล้านบาท ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย ๑-๑๕% โดยหากจ่ายที่ ๕%
ความเสียหายจะอยูท่ ี่ ๕๙,๖๑๐ ล้านบาท หรือ ๒.๑๙% ของงบประมาณ และมีผลท�ำให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดลง ๐.๔๒% แต่หากจ่ายที่ ๑๕% คิดเป็นความเสียหาย ๑๗๘,๘๓๐ ล้านบาท หรือ ๖.๕๗% ของเงินงบประมาณ
และมีผลท�ำให้เศรษฐกิจลดลง ๑.๒๗% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ ๑% จะท�ำให้มลู ค่าความเสียหาย
จากการทุจริตลดลง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่ด�ำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส�ำนักงาน ป.ป.ช. เช่น ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานภาคเอกชนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกหลาย
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หน่วยงาน และส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางการด�ำเนินงาน
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
ได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระท�ำความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อท�ำ
หน้าทีใ่ นการด�ำเนินคดีกบั บุคคลทีท่ �ำการทุจริต นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๓ มีก�ำหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน์
ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ คือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นการด�ำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้ประบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการด�ำเนินการ
ในส่วนการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐว่าจะมีแนวทางในการด�ำเนินงานอย่างไร และด้านการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้การด�ำเนินการด้าน
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน ๕๐ คะแนน ตาม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มีวัตถุประสงค์ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส�ำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจ�ำนงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์
สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
เชิงนโยบายทุกระดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นากลไกการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ สถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต พั ฒ นา
กระบวนการท�ำงานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในการบูรณาการการท�ำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกัน
ไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต การตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ บูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ระบบ
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
ปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้าง
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
จึงเห็นควรที่จะโอนภารกิจดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครรับไปด�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 นังสือถึงรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท สไตเออร์เดม
เลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด โดยเป็นข้อเสนอให้ด�ำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ และบริษัท สไตเออร์ฯ
ได้เชิญนาย ป. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิง
ให้ บริษัท สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิง ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานครเสนอ ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และรถบรรทุกน�้ำรวม ๓๑๕ คัน และเรือ
ดับเพลิง ๓๐ ล�ำตลอดจนอุปกรณ์สาธารณภัยอื่น ๆ ซึ่งตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร์ฯ
ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนัน้ คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ นหลักการโดยมีการจัดท�ำ A.O.U. (Agreement
of Understanding) และข้อตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐ
ออสเตรียยื่นร่าง A.O.U.ให้แก่พล.ต.ต. อ. ซึ่งน�ำเสนอต่อนาย ส. โดยตรงโดยไม่ผ่านปลัดกรุงเทพมหานคร
นาย ส. ลงนามรับทราบบันทึกและเสนอต่อนาย ภ. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย และหลังจากทีไ่ ด้มกี ารลงนาม
ร่วมกันคุณหญิง ณ. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับ บริษทั สไตเออร์ฯ ให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด�ำเนิน
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน ๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐ บาท และ
อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) อีกจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หรือตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง รวมทัง้ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดด�ำเนินการเกีย่ วกับการค้าต่างตอบแทนตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้าที่จะด�ำเนินการเป็นล�ำดับแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนาย อ. และก่อนมอบหมาย
งานในหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิม
ได้มีหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน ๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐ ยูโรให้กับบริษัท สไตเออร์ฯ โดย
กรุงเทพมหานครช�ำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐บาท และมอบอ�ำนาจให้พล.ต.ต. อ. ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด�ำเนินการและลงนาม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ด�ำเนินการไต่สวนการด�ำเนินการดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร
และยืน่ ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง จากการกระท�ำดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ก่อให้
เกิดผลกระทบทีเ่ สียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงทีก่ รุงเทพมหานครซือ้ มานัน้ มีราคาทีส่ งู มาก
ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีดังนี้
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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
ประกอบโดย บริษัท กาญจนาอิควิปเม้นท์ จ�ำกัด
รวม ๗๒ คัน เป็นเงินแพงกว่า๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามจากญี่ปุ่น
รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร
รายละเอียด
ความแตกต่าง
โครงประธานรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์ ซื้อจาก บริษัท เชส เอ็น กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ ๑๗,๑๔๓,๒๐๐ บาท
เตอร์ไพรส์ (สยาม) จ�ำกัดมาตรฐานใกล้เคียงกันเครื่องสูบน�้ำ รวม ๙ คัน เป็นเงินแพงกว่า ๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท
สมรรถนะสูงกว่า
รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร
รายละเอียด
ซื้อจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

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

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

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

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง
ข้อมูลเรือดับเพลิง
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด
ซื้อเรือดับเพลิงจาก บริษัท ซีทโบ๊ต จ�ำกัด ผลิตและประกอบ ขายให้ กรุงเทพมหานคร ราคาล�ำละ ๒๕,๔๖๒,๑๐๐ บาท
ที่เมืองพัทยา ราคาล�ำละ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจาก
จะสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่าสูญเสียงบประมาณจ�ำนวนเท่าไร แต่การสูญเสียดังกล่าวแทนที่รัฐ และ
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากรถและเรือดับเพลิง ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ช่วยในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภยั ได้เป็นอย่างดี แต่เมือ่ มีการทุจริตแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถน�ำรถและเรือดับเพลิง
มาใช้งานได้ เท่ากับว่าสูญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถน�ำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อีก
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๒. ความอายต่อการทุจริต

แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค�ำว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท�ำในสิ่งที่
ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท�ำผิด ละอายใจ
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษ
หรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท�ำนั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท�ำ ท�ำให้ตนเองไม่หลงท�ำในสิ่งที่ผิด นั่นคือ
มีความละอายใจ ละอายต่อการท�ำผิด
ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย
ไม่กล้าทีจ่ ะท�ำในสิง่ ทีผ่ ดิ เนือ่ งจากกลัวว่าเมือ่ ตนเองได้ท�ำลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รบั การลงโทษ
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท�ำผิด และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง
คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป ก็ไม่กล้าที่จะท�ำผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับ
ผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย ทัง้ ชือ่ เสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสือ่ มเสีย
บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น
แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท�ำ

๓. ความไม่ทนต่อการทุจริต
๓.๑ ความเป็นพลเมือง
ค�ำว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติ
ปวงชนเป็นใหญ่ ดังนั้น ค�ำว่า “พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด�ำรงชีวิตปฏิบัติตน
ตามกฎหมายด�ำรงตนเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม โดยมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
วราภรณ์ สามโกเศศ อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนทีร่ บั ผิดชอบได้ดว้ ยตนเองมีความ
ส�ำนึกในสันติวิธี มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า  ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก
มีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่ ”
จากความหมายของนักวิชาต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษีและ
ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไป
กว่านั้น คือ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายรุกเพือ่ เรียกร้องกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามทีเ่ ห็นพ้อง พลเมืองนัน้ จะเป็น
คนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท�ำงานของรัฐ และเป็น
ประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น
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๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค�ำว่า “ทน” หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ความอดทน คือ การรูจ้ กั รอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมัน่ คง แน่วแน่ตอ่ สิง่ ทีร่ อคอย
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 กรณีนี้แสดงให้
เห็นว่าผูท้ ถี่ กู แซงคิว ไม่ทนต่อการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้อง และหากผูท้ แี่ ซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนัน้
มีความละอายต่อการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก-น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส�ำนึก ของ
แต่ละบุคคลและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำนัน้ ๆ แล้วมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา ซึง่ การแสดงกริยาหรือ
การกระท�ำจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส การร้องทุกข์
กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัวของคนจ�ำนวนมาก
และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย
ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดง
ปฏิกริ ยิ าออกมา แต่การทีบ่ คุ คลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกริ ยิ าออกมานัน้ อาจเป็นเรือ่ งยาก เนือ่ งจาก
ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด�ำเนินต่อไปสู่
ความส�ำเร็จ ซึง่ การยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชน มองว่าการทุจริตเป็นเรือ่ งไกลตัวและ
ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
๓.๓ ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึน้ เพือ่ ให้รบั รูว้ า่ จะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท�ำใด ๆ ทีท่ �ำให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริตสามารถ
แบ่งระดับต่าง ๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพื่อนลอกข้อสอบเรา
และเราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วนที่เป็น
ค�ำตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ถือเป็น
การแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลทีท่ จุ ริต การประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง
ถือว่าเป็นการแสดงออกซึง่ การไม่ทนต่อการทุจริตทัง้ สิน้ แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตืน่ ตัว
ของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจาก
การทุจริต ท�ำให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน
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ความจ�ำเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร ผลของ
การทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน�ำมาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ
ไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง
รถ เรือและอุปกรณ์ดบั เพลิงจะไม่มไี ม่เพียงพอทีจ่ ะดับไฟได้ทนั เวลา เพียงแค่คดิ จากมูลค่าความเสียหายทีร่ ฐั สูญเสีย
งบประมาณไปยังไม่ได้คดิ ถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไหม้แล้ว ถือเป็นความเสียหาย
ทีส่ งู มาก ดังนัน้ หากยังมีการปล่อยให้มกี ารทุจริต ยินยอมให้มกี ารทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรือ่ งของคนอืน่ เป็นเรือ่ ง
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่
แม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม

๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่าง ๆ หากน�ำเอา
เงินทีท่ จุ ริตมาพัฒนาในส่วนอืน่ ความเจริญหรือการได้รบั โอกาสของผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสก็จะมีมากขึน้ ความเหลือ่ มล�ำ้
ทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา  ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็น
ในปัจจุบันว่าความเจริญต่าง ๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้ง ๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่งของ
ประเทศ แต่เพราะอะไรท�ำไมประชาชนเหล่านัน้ ถึงไม่ได้รบั โอกาสให้ทดั เทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง ปัจจัย
หนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ท�ำอย่างไรถึงท�ำให้มีการ
ทุจริตได้มาก อย่างหนึง่ คือการลงทุน เมือ่ มีการลงทุนก็ยอ่ มมีงบประมาณ เมือ่ มีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้บคุ คล
ทีค่ ดิ จะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้วา่ ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพือ่ ป้องกัน
การทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นนั่ ก็คอื ตัวหนังสือทีไ่ ด้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยงั ไม่จริงจังเท่าทีค่ วร และ
ยิง่ ไปกว่านัน้ หากประชาชนเห็นว่าเรือ่ งดังกล่าวไม่เกีย่ วข้องกับตนเองก็มกั จะไม่อยากเข้าไปเกีย่ วข้อง เนือ่ งจาก
ตนเองก็ไม่ได้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ เนือ่ งจากว่าตนเองอาจจะไม่ได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงต่อการที่มีคนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศที่จะใช้
พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อมมี
มาก ความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท
ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี้เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากรวมเอา
การทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล
ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึง
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความตืน่ ตัวทีจ่ ะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็นปัญหา
เพียงเล็กน้อยของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะท�ำอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งส�ำคัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจาก
การทุจริต สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการปราบปราบการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
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เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า  “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท�ำให้เกิดกระแสการต่อต้าน
ต่อการกระท�ำทุจริต และคนที่ท�ำทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท�ำทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามี
การทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท�ำ  แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงาน
หรือสือ่ มวลชนเพือ่ ร่วมกันตรวจสอบการกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ และยิง่ ในปัจจุบนั เป็นสังคมสมัยใหม่ และก�ำลังเดินหน้า
ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แต่การจะเป็น ๔.๐ ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อย
ลงไปด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่าง
ทีจ่ ะน�ำมากล่าวถึงต่อไปนีเ้ ป็นกรณีทเี่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตทีป่ ระชาชน
ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท�ำทุจริต จนน�ำในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอ�ำนาจทางการเมือง
และได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
๑. ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถอื เป็นประเทศหนึง่
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในด้านของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีข่าวกรณีของประธานาธิบดีถูก
ปลดออกจากต�ำแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพื่อน
สนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ
รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหา
ประโยชน์ ส ่ ว นตั ว ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ถู ก ด�ำเนิ น คดี แ ละตั้ ง
ข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อผล ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้
ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจาก
ต�ำแหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพื่อเป็นตัวอย่างการต่อต้าน
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้สูง และ
การที่คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงกับ
การคั ด เลื อ กโควตานั ก กี ฬ าที่ ก�ำหนดไว้ ว ่ า จะต้ อ งผ่ า นการ
แข่งขันประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขัน
ประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท�ำเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การน�ำไปสู่การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้
ค�ำตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้
จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึง
ลาออกจากต�ำแหน่ง
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๒. ประเทศบราซิ ล ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อ
วัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมี
ประชาชนจ�ำนวนหลายหมืน่ คนเข้าร่วมการชุมนุมในครัง้ นี้
และมีการแสดงภาพหนูเพือ่ เป็นสัญลักษณ์ในการประณาม
ต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามี
ขนาดเล็กกว่าครัง้ ก่อน เพราะทีผ่ า่ นมาได้มกี ารทุจริตเกิดขึน้
และมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลด
จากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากการกระท�ำทีล่ ะเมิดต่อกฎระเบียบ
เรื่องงบประมาณ
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะ
เป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็ก ๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทน
ต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท�ำทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่ง
เรือ่ งตรวจสอบ ร้องเรียน และในทีส่ ดุ คือ การชุมนุมประท้วง ตามตัวอย่างทีไ่ ด้น�ำมาแสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใด
ที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท�ำทุจริต โดยน�ำเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็น
เครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้นกระบวนการในการแสดงออกต่อการ
ไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้สังคม
เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการท�ำทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติ
จะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น
ส�ำหรับระดับการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่สง่ ผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
ทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจน�ำไปสู่การทุจริตอย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้ การมีวัฒนธรรม ค่านิยม
หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อให้บุตร
ของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเพื่อที่สถาน
ศึกษาแห่งนัน้ จะได้น�ำเงินทีไ่ ด้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป แต่การกระท�ำ
ดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไปหากกระท�ำเช่นนี้เรื่อย ๆ จะมองว่า
เป็นเรือ่ งปกติทที่ กุ คนท�ำกัน ไม่มคี วามผิดแต่อย่างใด จนท�ำให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมทีด่ ถี กู กลืนหาย
ไปกับการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น
แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดทีไ่ ม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทงั้ หมด จึงท�ำให้ผปู้ กครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา 
เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน
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๕. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)

ค�ำว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึง่ ตรงกับภาษาอังกฤษค�ำว่า “Social
Sanction”
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๒ : ๓๖๑-๓๖๒) ได้ให้ความหมายของ ค�ำว่า 
“Social Sanction” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญาว่าจะให้
รางวัลตามทีก่ ลุม่ ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการประพฤติปฏิบตั ขิ องสมาชิกเพือ่ ชักน�ำให้สมาชิกกระท�ำตามข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์
Radcliffe-Brown (๑๙๕๒ : ๒๐๕) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบ
พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือ มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่
ภายในความหมายของตัวเองส�ำหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanction) จะอยูใ่ นรูปของ
การให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคม จากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอาจเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่สังคม เพื่อยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถานใหม่
ในระดับระหว่างประเทศ
Whitmeyer (๒๐๐๒ : ๖๓๐-๖๓๒) กล่าวว่า  การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการ
ท�ำงานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัล
เป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมือ่ สมาชิกไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึง่
หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกริ ยิ าปฏิบตั ทิ างสังคม เป็นมาตรการ
ควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก�ำหนด โดย
มีทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษโดยการ
กดดันและแสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท�ำให้บุคคลนั้นเกิด
ความอับอายขายหน้า  ส�ำหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social
Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของสังคม
การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผน
ที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าว
อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับ
ความเชือ่ ของชุมชน ก็จะน�ำไปสูก่ ารต่อต้านจากคนในชุมชน แม้วา่ การฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผดิ กฎหมายก็ตาม และที่
ส�ำคัญไปกว่านั้น หากการกระท�ำดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่
ในชุมชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศ
ซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
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การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanction) จะอยูใ่ นรูปของการให้การสนับสนุนหรือการ
สร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บคุ คลและสังคม เพือ่ ให้ประพฤติปฏิบตั สิ อดคล้องกับปทัสถาน (Norm)
ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่าง ๆ
ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต�่ำสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดันและบีบคั้น
ทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง (Protest) ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน
การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระท�ำ การลงโทษประเภทนี้เป็น
ลงโทษเพือ่ ให้หยุดกระท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง และบุคคลทีถ่ กู ลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าทีจ่ ะท�ำในสิง่ นัน้ อีก
การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุม
ขับไล่ ซึง่ เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิง่ ทีบ่ คุ คลอืน่ ได้กระท�ำไป ดังนัน้ เมือ่ มีใครทีท่ �ำพฤติกรรม
เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน�ำไปสู่การต่อต้านดังกล่าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขนึ้ อยูก่ บั การกระท�ำของบุคคลนัน้ ว่าร้ายแรงขนาดไหน
หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นประจ�ำ  หรือมีผลกระทบ
ต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจน�ำไปเป็นประเด็นทาง
สังคมจนน�ำไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และผิดต่อ
ศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพื่อกดดัน ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุด
การกระท�ำดังกล่าว หรือการออกจากต�ำแหน่งนั้น ๆ หรือการน�ำไปสู่การตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย
โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น�ำเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุม
ประท้วง บางเหตุการณ์ผทู้ ถี่ กู กล่าวหาได้ลาออกจากต�ำแหน่ง ซึง่ การลาออกจากต�ำแหน่งนัน้ ถือเป็นความรับผิดชอบ
อย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระท�ำ

๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต

สามารถร้องเรียนมายังส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้โดยมีวิธีการดังนี้
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) กล่าวหาด้วยวาจาโดยตรงต่อเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำ
จังหวัด 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
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๔) บรรยายการกระท�ำความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้
๔.๑ หากเป็นการกระท�ำความผิดต่อหน้าที่ การกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ การกระท�ำ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะต้องระบุว่า  การกระท�ำความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด มีขั้นตอนหรือ
รายละเอียดการกระท�ำความผิดอย่างไร มีพยานบุคคลรูเ้ ห็นเหตุการณ์หรือไม่ มีเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
ไม่ (ถ้าไม่สามารถน�ำมาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษา) และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดบ้าง เมื่อใด
และผลเป็นประการใด
๔.๒ หากเป็นการกล่าวหาว่าร�ำ่ รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ จะต้องระบุวา 
่ ฐานะเดิม
ของผู้ถูกกล่าวหา และภรรยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร ผู้ถูกกล่าวหา และภรรยา
หรือสามี มีอาชีพอื่น ๆ 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 และราคาขณะ
ซื้อเท่าใด
- มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด
รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ
ส�ำคัญที่สุด คือ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อ
ได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ให้ชัดเจนจนสามารถด�ำเนินการต่อไปได้ และรายงานผลให้ผู้กล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ
ที่สุด ถ้าไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยชื่อ ก็ให้บอกด้วยว่าให้ปกปิดชื่อ-ที่อยู่ไว้เป็นความลับ ตอนท�ำค�ำสั่งไต่สวน
จะได้ระบุไว้ตามความประสงค์
กรณีการร้องเรียนโดยไม่แจ้งชือ่ -สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห”์ จะต้องระบุพยานหลักฐานให้ชดั เจน
เพียงพอที่จะด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจะรับไว้พิจารณา
ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่าวหาทราบว่ารับเรื่องไว้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
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 ของผู้ถูกกล่าวหา
นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้
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
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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 โดย
พนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องที่หากอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อด�ำเนิน
การต่อไป

๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
๗.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้ก�ำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน (ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๑ และระเบียบคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน
ส�ำหรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน ได้แก่ ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท�ำค�ำร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ผู้ให้ถ้อยค�ำ  หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร�่ำรวยผิดปกติ การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
ของบุคคลดังกล่าว และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
- การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานท�ำได้โดยยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดด้วยตนเองได้เลย หรือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน (ส�ำนักงานคุ้มครอง
พยาน กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ) หากมาด้วยตนเองไม่ได้ สามารถยืน่ ค�ำร้อง
เป็นหนังสือหรือจดหมาย หรือทางโทรศัพท์ หรืออาจมอบอ�ำนาจให้ผอู้ นื่ ด�ำเนินการแทนได้ โดยระบุชอื่ นามสกุล
ที่อยู่ของผู้ร้องขอ และพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
๗.๒ การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดี
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้ก�ำหนดให้มมี าตรการการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดี (ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๕ และประกาศคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการกันบุคคลหรือผูถ้ กู กล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนิน
คดี พ.ศ. ๒๕๕๔) มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถูกกล่าวหารายใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น และยังไม่ได้ถูกแจ้ง
ข้อกล่าวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเห็นสมควรกันไว้เป็นพยานโดยไม่ตอ้ งด�ำเนินคดีกไ็ ด้ หากบุคคลดังกล่าว
มีลักษณะดังนี้
๑) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�ำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง
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๒) เป็นผูใ้ ห้ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือให้ถ้อยค�ำ  หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ
จนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการส�ำคัญ
๓) เต็มใจที่จะให้ถ้อยค�ำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามข้อ ๒ พร้อมกับรับรองว่าจะไปเบิกความ
เป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค�ำไว้
- การร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยานในคดี
สามารถมีค�ำขอด้วยวาจาหรือท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอกันตนเองไว้เป็นพยาน
ในคดีนั้นนับแต่วันที่ได้ทราบเหตุแห่งการกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาค�ำขอโดยค�ำนึงถึงเหตุ
ดังต่อไปนี้
๑) หากไม่กนั บุคคลหรือผูถ้ กู กล่าวหาคนใดคนหนึง่ เป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานทีม่ อี ยูอ่ าจไม่เพียงพอ
และไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐานอืน่ แทนเพือ่ ให้เพียงพอในการด�ำเนินคดีกบั ผูถ้ กู กล่าวหารายอืน่ ทีเ่ ป็นตัวการ
ส�ำคัญ
๒) บุคคลนั้นจะต้องเบิกความตามที่ให้การไว้
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นไว้เป็นพยานแล้ว ถือว่าบุคคลดังกล่าว
อยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น และอาจได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป
๗.๓ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ
และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดใหขอ มูลตอผูบ งั คับบัญชาหรือใหถอ ยคําในฐานะพยาน ตอผูม หี นาที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่ง
ตอ ทางราชการ ใหถ อื วาผูน นั้ ปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ ซึง่ ไดรบั ความคุม ครองพยานและอาจไดรบั บําเหน็จความชอบ
เปนกรณีพิเศษ ตามกฎ ก.พ. นี้
ข อ มู ล หรื อ ถ อ ยคําตามวรรคหนึ่ ง จะถื อ วาเป น ประโยชน แ ละเป น ผลดี ยิ่ ง ต อ ทางราชการต อ เมื่ อ
เปนปจ จัยสําคัญทีท่ ําใหด ําเนินการทางวินยั ได หรือเปน ปจ จัยสําคัญทีท่ ําใหล งโทษทางวินยั แกผ กู ระทําความผิดได
และมีผลทําใหส ามารถประหยัดงบประมาณแผนดินเปนอยางมากหรือมีผลทําใหส ามารถรักษาไวซ งึ่ ระบบบริหาร
ราชการที่ดีโดยรวมได
ในกรณีทขี่ าราชการผูน นั้ เปน ผูก ระทําผิดวินยั นัน้ เสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสว นรว มในการกระทํา
ผิดวินัยนั้นดวย ไมใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูท อี่ าจจะถูกกลาวหาวามีสว นรว มในการกระทําผิดวินยั กับขาราชการอืน่
ถาไดใ หข อ มูลตอ ผูบ งั คับบัญชา หรือให้ถอ ยคําเกีย่ วกับการกระทําผิดวินยั ทีไ่ ดก ระทํามาตอ บุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และขอมูลหรือถอยคํานั้น
เปนปจจัยสําคัญจนเปนเหตุใหมีการสอบสวนทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด อาจไดรับการกันเปน
พยาน การลดโทษ หรือการใหความคุมครองพยานตามกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๕ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ ที่จะไดรับประโยชนตามกฎ ก.พ. นี้ จะตองเปน
ความเชือ่ โดยสุจริตวามีการกระทําผิดวินยั หรือเปน ไปตามทีต่ นเองเชือ่ วาเปนความจริง และไมมกี ารกลับถอยคํา
นั้นในภายหลัง
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การใหขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่ง ไมถือเปนการเปดเผยความลับของทางราชการ และไมเปนการ
กระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ขอ ๖ ผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ ทีไ่ ดร บั ขอ มูลมีหนาทีร่ ายงานใหผบู งั คับบัญชาซึง่ เปนผูม อี �ำนาจสัง่ บรรจุ
และแตงตั้งเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๗ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน
ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปดเผยชื่อหรือขอมูลใด ๆ ที่จะทําใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา 
(๒) ไมใชอํานาจไมวาในทางใดหรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรม
ซึ่งอาจมีผลทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูลหรือถอยคํา
(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้นถูกฟองเปนคดีตอศาล
ในกรณีทพี่ ยานผูใ ดรอ งขอเปน หนังสือ ผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ จะพิจารณายายผูน นั้ หรือพิจารณา
ดําเนินการอืน่ ใดทีเ่ ห็นวาจําเปน เพือ่ ใหผ นู นั้ ไดร บั ความคุม ครอง โดยไมตอ งไดรบั ความยินยอมหรือเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไวก็ได 
ขอ ๘ พยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมไดใหการคุมครองตามขอ ๗ หรือการใหการ
คุม ครองดังกลาวยังไมเ พียงพอ อาจยืน่ คํารอ งเปน หนังสือตอผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุ และแตงตัง้ เพือ่ พิจารณาดําเนินการ
ขอ ๙ เมือ่ ผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตง ตัง้ ไดร บั คํารอ งตามขอ ๘ แลว หากมีมลู นาเชือ่ วาเปน ไปตามทีพ่ ยาน
กลาวอาง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดําเนินการใหความคุมครองพยานในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได 
ขอ ๑๐ พยานผูใดเห็นวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้ หรือการให
การคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงาน ก.พ. ได 
ขอ ๑๑ เมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดรับคํารองตามขอ ๑๐ แลว หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่พยาน
กลาวอางใหส ํานักงาน ก.พ. ดําเนินการใหม กี ารยายหรือโอน หรือดําเนินการอืน่ ใดตามที่ เห็นสมควรเพือ่ ใหผนู นั้
ไดรับความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งกอน หรือ
ไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามวรรคหนึ่ง หรือ
ในกรณีที่เห็นสมควร ใหสํานักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๙ ตอไป
ขอ ๑๒ การใหค วามคุม ครองพยานตามหมวดนี้ ใหพจิ ารณาดําเนินการในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทําได 
และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือ
การดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แกผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น
ขอ ๑๓ กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ถาผูใหขอมูลหรือ
ใหถอยคําตามขอ ๔ ไมใชผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณี ที่ไมอาจแสวงหาขอมูล
หรือพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําความผิดวินัยในเรื่องนั้นได
นอกจากจะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานจากผูนั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจกันผูนั้นเปนพยานได้
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูที่ถูกกันเปนพยานตามขอ ๑๓ ไมมาใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคล ผูมีหนาที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแตไมใหถอยคํา  หรือ
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ใหถอยคําแตไมเปนประโยชนตอการดําเนินการ หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการ ใหการกันผูนั้น
ไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๕ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งแจงเรื่องการกันขาราชการพลเรือนสามัญ ตาม
ขอ ๑๓ ไวเปนพยาน หรือการสิ้นสุดการกันเปนพยานตามขอ ๑๔ ใหบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีหนาที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ
ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๔ ผูใดไดใหขอมูลหรือใหถอยคํา
ทีส่ ําคัญจนเปน เหตุใหลงโทษทางวินยั แกผเู ปนตนเหตุแหงการกระทําผิดได และผูน นั้ ตองถูกลงโทษทางวินยั เพราะ
เหตุที่ไดรวมกระทําผิดวินัยนั้นดวย ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาเห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุ
แหงการกระทําความผิดวินัยนั้น หรือไดรวมกระทําความผิดวินัยไปเพราะตกอยูในอํานาจบังคับ หรือกระทําไป
โดยรูเทาไมถึงการณ  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นต�่ำกวาโทษที่ควรไดรับจริงได 
แตทั้งนี้ตองไมต�่ำกวาการลดโทษที่อาจกระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๗ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ แกผูใหขอมูล
หรือถอยคําตามขอ ๓ ไดดังนี้
(๑) ใหถอื วาการใหขอ มูลหรือใหถอ ยคํานัน้ เปนขอควรพิจารณาอืน่ ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลือ่ นเงินเดือน
ที่ผูบังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล
(๔) คําชมเชยเปนหนังสือ
ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอ ๑๗
แกผ ใู หข อ มูลหรือใหถ อ ยคําตามขอ ๓ ตามระดับความมากนอยของประโยชนและผลดียงิ่ ตอทางราชการทีไ่ ดรบั
จากการใหขอมูลหรือถอยคํานั้น
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วิชาที่ ๓

การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
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วิชาที่ ๓ 		 : เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง : ๓ ชั่วโมง
เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
สาระสำ�คัญ

วิชานีเ้ ป็นการเรียนรูเ้ กีย่ วกับทีม่ า ความหมายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต การน�ำโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้องและน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ
การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๒. เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้ผู้เรียนน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา

๑. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
๒. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

วิธีการฝึกอบรม

การอภิปราย กรณีโครงการ STRONG การบรรยาย

สื่อการเรียนรู้

PowerPoint สารคดี หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

การทดสอบเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป
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วิชาที่ ๓ 		 : เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
จ�ำนวนชั่วโมง : ๓ ชั่วโมง
รายละเอียดเนื้อหา
๑. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ และเมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และความสุข
อย่างทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหา
ต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด�ำริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึง่ ว่า “...การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับ
ขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้
อุปกรณ์ทปี่ ระหยัดแต่ถกู ต้องตามหลักวิชา เมือ่ ได้พนื้ ฐานมัน่ คงพร้อมพอควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อย
เสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยล�ำดับต่อไป หากมุง่ แต่จะทุม่ เทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ
ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย
ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศหลายประเทศก�ำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” ซึ่งเป็นแนวพระ
ราชด�ำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า ๔๐ ปี เพื่อให้
ราษฎรสามารถด�ำรงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถด�ำรงชีพปกติสุขอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟี อันนัน
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(The Human Development Lifetime Achievement Award) เพื่อ
เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยนายโคฟี อันนันได้กล่าวสดุดี
พระเกียรติคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
หลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถต้านทาน
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ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ “ทางสายกลาง” จึงเป็นการตอกย�้ำแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำนักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจ�ำปี ๒๐๐๗ เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
ประเทศสมาชิกกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก

๒. โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้มี
การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน�ำไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อ
การทุจริตมากขึน้ มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตทีม่ ตี อ่ ประเทศมากขึน้
มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ�ำวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคม
ออนไลน์ตา่ ง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รบั กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรม
ที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท�ำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ท�ำให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมทีม่ ฐี านอยูบ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท�ำการทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท�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
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ค�ำอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท�ำงาน การด�ำรงชีวิต การพัฒนาตนเอง
และส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน
ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความ
พอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท�ำการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
๒) T (transparent) : ความโปร่งใส ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
๓) R (realize) : ความตื่นรู้ ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความ
ตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการ
ทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลีย่ นตนเองและส่วนรวมให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ ผู้น�ำ ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถน�ำความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะหึรร่ทื่ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง สถานการณ์
การทุจริต ผลกระทบทีม่ ตี อ่ ตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์สว่ นตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าท�ำทุจริตและ
ความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา  น�้ำใจ ต่อกันบนฐานของ
จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง

ความพอเพียง

พระราชด�ำรัสพระราชทานแก่บคุ คลต่าง ๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
“...ค�ำว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส�ำหรับใช้ของตัวเอง มีความหมาย
ว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปี ใช่ไหม วันนั้น
ได้พดู ถึงว่า เราควรจะปฏิบตั ใิ ห้พอมีพอกิน พอมีพอกินนีก้ แ็ ปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนัน่ เองถ้าแต่ละคนพอมีพอกิน
ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี พอกิน บางคนก็มีมาก
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บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท�ำเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”
“...ค�ำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนีก้ พ็ อดังนัน้ เอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มคี วามโลภน้อย เมือ่ มีความ
โลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท�ำอะไรต้อง
พอเพียง หมายความว่า  พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ท�ำอะไรก็พอเพียง
ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
“...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทัง้ หลายทีน่ งั่ อยูต่ รงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนัง่ บนเก้าอีข้ องผูท้ ี่
อยู่ข้าง ๆ อันนั้นไม่พอเพียงและท�ำไม่ได้ ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะท�ำให้ทะเลาะ
กัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าท�ำอะไรพอเพียง...”
“...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้ก็
ไม่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง และมา
พิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่
ไม่รู้เรื่องกัน ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็
น�ำมาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกัน
อย่างรุนแรง ซึ่งจะท�ำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า  ความพอประมาณและความ
มีเหตุผล...”
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองจาก
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตน�ำไปเผยแพร่ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา
โดยมีใจความว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการน�ำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
ส�ำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
มีสติปัญญา  และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ แนวทางการ
ด�ำเนินชีวติ ให้อยูบ่ นทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ พ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ตา่ ง ทีเ่ กิด
ขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ�ำเป็น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดยค�ำนึงถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
• มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. เงือ่ นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กีย่ วกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด�ำเนินชีวิตทางสายกลาง การพึ่งตนเอง รู้จักประมาณตนอย่าง
มีเหตุผล อยู่บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด�ำเนินการไม่ได้เฉพาะ
เจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมไปถึงการด�ำเนินชีวิตด้านอื่น ๆ ของมนุษย์ให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ
เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข
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แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง
เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้บอกเล่าพระราชจริยวัตรในด้าน
“ความพอเพียง” ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งว่า “นายต�ำรวจน�ำมาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอกส�ำหรับ
เล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายต�ำรวจท่านนัน้ บอกว่าไม่มรี า้ นไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้กร็ บั มา
ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่
ในพระราชส�ำนักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน�้ำใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะ
ต้องการให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า  แก้ไขนิดเดียวก็อยากท�ำให้เขาดี ๆ ไม่ต้องเสียเงิน
ตอนนั้นเขาถามผมอีกว่า  แล้วจะเอามาให้ท�ำอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุดให้
ให้นายต�ำรวจท่านนี้เรื่อย ๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ ๕ นี่สิ ท่านเอาผ้ามา ๔-๕ ผืน จะให้ตัดถามผม
ว่าเท่าไหร่ ๆ แล้วก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ต�ำแหน่งเขียนว่า เป็นนายต�ำรวจ
ประจ�ำราชส�ำนัก ท่านบอกว่า  “สิ่งที่เถ้าแก่ท�ำให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่
ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว” นายสุนทรเล่าด้วยน�้ำเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม
ถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอื่น ๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ทรงมีความมัธยัสถ์ แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนา
มัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจ
ว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็น ๆ
ผมก็ท�ำเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า  ท�ำไมท�ำไว ผมตอบเลยว่า  เพราะตั้งใจ
ถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง
ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
“ผมถือโอกาสน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่า  ๆ ที่ได้รับมาวันแรก
ท�ำให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน และเมื่อได้
ถวายงานบ่อยครัง้ ท�ำให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึง่ ต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิง่ ไหนบกพร่องก็ตอ้ งแก้ไขสิง่ นัน้
ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมื่อประสบความส�ำเร็จแล้วอย่าลืมตั้งใจท�ำ
สิ่งดี ๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี ๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร
ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของความพอเพียง
นายศรไกร แน่นศรีนิลหรือช่างไก่ ช่างนอกราชส�ำนักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท 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
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ช่างไก่ เล่าว่า  รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. ๙
ทรงน�ำมาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด�ำ ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคูโ่ ปรดของพระองค์ เบอร์ ๔๓
เท่าทีส่ งั เกตสภาพช�ำรุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง
ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะน�ำให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

67

“จริง ๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคูน่ นั้ ไม่ถงึ ๑ ชัว่ โมงก็เสร็จ แต่ดว้ ยความทีอ่ ยากให้รองเท้าคูน่ นั้ อยูใ่ นบ้าน
ให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม 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
“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคูอ่ ย่างสุดความสามารถ ซึง่ รองเท้าของพระองค์จะน�ำไปวางปนกับของลูกค้า
คนอื่นไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วน�ำไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน เพราะท่านคงทรง
โปรดมาก สภาพรองเท้าช�ำรุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่น�ำมาใช้แล้ว
แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
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 �ำอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ ทัง้ หลายใส่รองเท้านอก
และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่าบาท
สีด�ำเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
นาฬิกาบนข้อพระกร
วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีทพี่ อ่ ท�ำ” และงานสัมมนา “ถอดรหัส” ธรรมดีทพี่ อ่ ท�ำ พอเริม่ บรรยาย
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า  พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่งกันตอบ
และพากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า “ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้อ
อะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า  จึงทราบ
ว่าพระองค์ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ ๗๕๐ บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง
แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า  การมีแบบเหลือกินเหลือใช้
จึงจะดี เพราะคนสมัยนีเ้ ริม่ ไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกทีจ่ ะท�ำอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ทบี่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ เอง) สุดท้าย
อนาคตก็จะอดกิน”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว่า  คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า  ร้อยกว่าคู่
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนีใ้ ส่มากีค่ ู่ ถ้าจะใช้ให้คมุ้ ท�ำไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ท�ำเอาบรรยากาศในห้องเงียบสงัด
เพราะโดนใจกันเต็ม ๆ) ก่อนจะบอกว่า  พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ ๓๐๐-๔๐๐ บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร
ใส่รองเท้าคู่ละ ๓-๔ พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพาร
ก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกน�ำ
ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
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ดินสอทรงงาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว
ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏอยู่บน
พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่ง ๆ
ทรงเบิกดินสอใช้เพียง ๑๒ แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ ๑ แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระดาษ
มาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาวเพือ่ ให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทัง่ ดินสอนัน้ กุดใช้ไม่ได้แล้ว เนือ่ งจาก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชด�ำริที่เป็นเหตุ เป็นผล ดินสอ ๑ แท่ง ท่านไม่ได้มองว่าเรา
ต้องประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ทา่ นมองว่าดินสอ ๑ แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ คือ ไม้ แร่ธาตุที่ท�ำไส้ดินสอ การน�ำเข้าวัตถุดิบที่น�ำเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและ
ขนส่ง ดังนัน้ การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อการรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึง่ มูลค่าสินค้าน�ำเข้าด้าน
วัตถุดิบและเป็นการน�ำทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ�ำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึง
การไม่ใช้ แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่าง ๆ 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 ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ...
หลอดยาสีพระทนต์
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีลกั ษณะแบนราบเรียบคล้าย
แผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์
หญิง ท่านผูห้ ญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหา
ก็ยงั ขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ซึง่ เท่าทีท่ ราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์
ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ใน
หลอดจริง ๆ ”
“เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และ
ยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า  เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมด
แล้วจึงได้น�ำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขาน�ำยาสีพระทนต์หลอดเก่า
มาคืนและพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง ๕ วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น
ทรงประหยัดอย่างยิง่ ซึง่ ตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ทที่ รงพระราชทานเพือ่ ราษฎรผูย้ ากไร้อยูเ่ ป็นนิจ”
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“พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัด
ในการใช้ของอย่างคุ้มค่า  หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอด
ยาสีพระทนต์หลอดนัน้ เพือ่ น�ำไปให้ศษิ ย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพือ่ ประพฤติปฏิบตั ใิ นโอกาสต่อ ๆ ไป”
“ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์เปล่า
หลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจ�ำพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้
พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วท�ำให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึก
ลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับค�ำอธิบายจากพระองค์ว่า 
หลอดยาสีพระทนต์ทเี่ ห็นแบนเรียบนัน้ เป็นผลจากการใช้ดา้ มแปรงสีพระทนต์ชว่ ยรีดและกดจนเป็นรอยบุม๋ ทีเ่ ห็น
นัน่ เอง และเพือ่ ทีจ่ ะขอน�ำไปแสดงให้ศษิ ย์ทนั ตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึง่ พระองค์
ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระราชหฤทัย”
รถยนต์พระที่นั่ง
นายอนันต์ ร่มรืน่ วาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระทีน่ งั่ ได้ให้สมั ภาษณ์รายการตีสบิ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ โดยมีใจความว่า  “ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตนฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วย ก่อนซ่อมข้าง
ประตูด้านที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีน�้ำหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว วันหนึ่งท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า วันนี้รถ
ดูแปลกไป น�้ำไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอากระป๋องมารอง” นายอนันต์ เปิดเผยว่า 
ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีแต่ถัง
ขยะเล็ก ๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ท�ำให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นายอนันต์ กล่าวว่า  ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพิ่งทรงใช้ในพระราช
กรณียกิจมาท�ำ เห็นว่าพรมใต้รถมีนำ�้ แฉะขังอยูแ่ ละมีกลิน่ เหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ทา่ นทรงน�ำรถไปทรงพระ
ราชกรณียกิจในทีท่ นี่ ำ�้ ท่วม แถมน�ำ้ ยังซึมเข้าไปในรถพระทีน่ งั่ ด้วย แสดงว่าน�ำ้ ก็ตอ้ งเปียกพระบาทมาตลอดทาง
จึงถามสารถีว่า ท�ำไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้ค�ำตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า 
จากการที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบว่า 
“ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดน�้ำมัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็น
ว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ท่านจะน�ำมาท�ำสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รีบ
เอามาท�ำสีแล้ว และครัง้ หนึง่ ระหว่างทีผ่ มก�ำลังประสานงานไปรับรถพระทีน่ งั่ ของสมเด็จพระเทพรัตนฯ ก็มวี ทิ ยุ
ของข้าราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ ขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้ว”
ห้องทรงงาน
ห้องทรงงานพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงาน
จะประทับบนพื้นพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอี้เวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต่าง ๆ
ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็ก ๆ ขนาด ๓ x ๔ เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวทิ ยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ทันท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่ประเทศ
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ห้องทรงงานของพระองค์กเ็ ป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอีโ้ ยกรูปทรงหรูหรา
ไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชด�ำรัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า
“...ส�ำนักงานของท่าน คือ ห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพื้น...” นั่นเอง นับเป็น
แบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้
“ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร่ง ๆ โล่ง ๆ พื้นที่เป็น
ไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายต�ำรา  จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของต�ำราพร้อมทั้งเรื่องราว
ความคืบหน้างานอื่นที่ก�ำลังด�ำเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง
เครื่องประดับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์ธรรมดา  ห้อยกล้องถ่ายภาพไว้ที่
พระศอ มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอื่น เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่าง ๆ เว้นแต่นาฬิกาบนข้อ
พระกรเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด
“...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น นอกเสียจากว่าจะทรงแต่งองค์เพื่อเสด็จฯ
ไปงานพระราชพิธีต่าง ๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปถวายงาน ผมตื่นเต้นมาก สังเกตรายละเอียดรอบ ๆ ตัว
ไปเสียทุกอย่าง มองไปทีข่ อ้ พระหัตถ์วา 
่ ทรงใช้นาฬิกาอะไร มองจนพระองค์ทรงยืน่ ข้อพระหัตถ์มาให้ดู ทรงตรัส
อย่างมีพระอารมณ์ขันว่า  “ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจ�ำแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้
นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนเล่าไว้ใน “ประสบการณ์สนองพระราชด�ำริเรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว”
พระต�ำหนักจิตรลดา
พระต�ำหนักจิตรลดา “...ไม่มพี ระราชวังไหนในโลกเหมือนพระต�ำหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดา
ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา  และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดได้
เต็มปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงท�ำงานอย่าง “หลังสู้ฟ้าหน้า
สู้ดิน” ด้วยพระองค์เอง”
ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า
“... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า  “เอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็นซองแล้ว
ก็ขอให้ติดกาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่ปิดทั้งหมด เพราะ
เป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็น
สิง่ ส�ำคัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารส�ำคัญ ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หาก
เป็นจดหมายลับหรือส�ำคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้”
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วิชาที่ ๔

การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ ๔ 		 : เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
จ�ำนวนชั่วโมง : ๖ ชั่วโมง
เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
สาระสำ�คัญ

วิชานีเ้ ป็นการฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยมีบทบาทในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ นประเด็นใดประเด็นหนึง่
จาก ๓ ประเด็น โดยเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา

วัตถุประสงค์

เพือ่ ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรทีถ่ า่ ยทอดองค์ความรูใ้ นเรือ่ งการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

ขอบเขตเนื้อหา

การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่ก�ำหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม

- ๓ ชั่วโมงแรก ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยสุ่มหัวข้อวิชาการบรรยาย
จาก ๓ วิชา โดยให้วิทยากรประเมิน
- ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะกระบวนการหลากหลาย

สื่อการเรียนรู้

PowerPoint ฝึกปฏิบัติ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (๔๐ คะแนน)
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เนื้อหาโดยสังเขป
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิชาที่ ๔ 		 : เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
จ�ำนวนชั่วโมง : ๖ ชั่วโมง
รายละเอียดเนื้อหา
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

การที่บุคคลใดก็ตามที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรได้นั้น จ�ำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนและ
การถ่ายทอดความรูต้ า่ ง ๆ ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม การทีจ่ ะเป็นวิทยากรฝึกอมรมทีด่ ตี อ้ งเป็นผูท้ นั สมัยอยูเ่ สมอ
มีความรอบรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ ใฝ่หาความรู้อยู่เป็นนิจ มีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้

ความหมายของวิทยากร

วิทยากร คือ ผู้ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวการส�ำคัญ ที่จะท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถ
จุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือวิชานั้น ๆ
วิทยากร หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในภาษาอังกฤษเรียกวิทยากรว่า  Resource Person
วิทยากรมาจาก “วิทยา” แปลว่า  ความรู้ “กร” แปลว่า  มือ หรือ ผู้ถือ วิทยากรก็คือ ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ความสามารถ นัน่ ก็คอื บุคคลทีเ่ ป็นวิทยากรได้จะต้องเป็นผูม้ คี วามรู้ และความสามรถในการทาให้ผอู้ นื่ มีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งนัน้ ๆ ตามทีต่ นต้องการ วิทยากรจึงหมายถึงผูร้ แู้ ละผูม้ คี วามสามารถในการทาให้ผอู้ นื่ มีความรู้
ความเข้าในเรื่องนั้น ๆ
วิทยากร หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามรถ ตลอดจนการพูดหรือนาเสนอและใช้เทคนิคต่าง ๆ
ในเรื่องนั้น ๆ ในการถ่ายทอดอันจะท�ำให้ผู้รับการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เจตคติ (Attitude) ความสามารถ (Skill) จนสามารถทาให้ผู้รับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

บทบาทและหน้าที่ที่สำ�คัญของวิทยากร มีดังนี้

๑. วิทยากร คือ ผู้ที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ (Instructor) บทบาทแรกของวิทยากร คือ ค�ำว่า “ท�ำให้เกิด
การเรียนรู”้ หมายความว่า วิทยากรจะต้องท�ำให้ผเู้ ข้าสัมมนามีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งหรือหลักสูตรทีว่ ทิ ยากร
ถ่ายทอด จนสามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรือ่ งหรือหลักสูตรนัน้ ๆ ดังนัน้
บทบาทนีว้ ทิ ยากรจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งหรือหลักสูตรทีถ่ า่ ยทอดนัน้ ๆ ได้อย่างถ่องแท้ หากวิทยากร
มีความรู้ไม่มากพอ ก็ยากที่จะท�ำให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นการเป็นวิทยากรบทบาทแรก
จะต้องหาความรู้เยอะ ๆ ในทุก ๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาเกิดการเรียนรู้
๒. วิทยากร คือ ผู้ฝึก (Trainer) บทบาทที่ ๒ มีความส�ำคัญต่อการเป็นวิทยากรที่สมบูรณ์แบบ
อีกบทบาทหนึง่ การเป็นผูฝ้ กึ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย นอกจากต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งหลักสูตรทีอ่ บรมแล้ว วิทยากรจ�ำเป็น
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ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เข้าสัมมนาด้วยว่ามีคุณสมบัติหรือพื้นความรู้เป็นอย่างไร การเป็นวิทยากร
ในบทบาทนี้ส่วนใหญ่ คือ หลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติ เช่น หลักสูตรศิลปะการพูดสร้าง
แรงจูงใจ เทคนิคการเป็นพิธกี ร หรือ วิทยากรมืออาชีพฯลฯ วิทยากรผูอ้ บรมท�ำหน้าทีใ่ นบทบาทนี้ ต้องอดทน ใจเย็น
รอคอย ฝึกฝนจนผูเ้ ข้าอบรมสัมมนาบรรลุผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ เปรียบเสมือน โค้ช !!! ต้องรอบรู้
รู้ลึก รู้จริง และรู้กว้าง
๓. วิทยากร คือ พี่เลี้ยง (Mentor) ในบทบาทนี้วิทยากรต้องท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำปรึกษา 
ให้ก�ำลังใจ แนะแนวทางต่าง ๆ เพื่อท�ำให้ผู้เข้าสัมมนา  มีความรู้ ความเข้าใจ จุดประกายความคิด สามารถ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ปฏิบตั ติ าม จนประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายของการอบรม-สัมมนา ทีว่ างไว้ ในบทบาท
พี่เลี้ยงของวิทยากรนี้ วิทยากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี จึงจะสามารถทาบทบาทนี้ได้ดี
๔. วิทยากร คือ ผู้สอน (Teacher) บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ส�ำคัญอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากร
การถ่ายทอดความรู้เพื่อท�ำให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความเข้าใจนั้น วิทยากรต้องท�ำหน้าที่เป็นครูผู้สอนด้วย การพูด
ด้วยเสียงทีด่ งั ชัดเจน สอนด้วยการยกตัวอย่างประกอบ เปรียบเทียบ จะท�ำให้ผเู้ ข้าสัมมนา เปลีย่ นแปลงทัศนคติ
จนสามารถจุดประกายความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้น ๆ ได้
การท�ำหน้าทีข่ องวิทยากรในบทบาทครูผสู้ อน จะท�ำให้ผฟู้ งั เชือ่ และเปลีย่ นแปลงได้ในทีส่ ดุ ในบทบาทนีว้ ทิ ยากร
จ�ำเป็นต้องฝึกฝนอย่างมากในจิตวิญญาณของการเป็นครู
๕. วิทยากร คือ ผูบ้ รรยาย (Lecturer) ในบทบาทนีเ้ ป็นอีกบทบาทหนึง่ ของวิทยากร การบรรยายของ
วิทยากรนั้นเป็นบทบาทหลักเลยก็ว่าได้ แต่ที่ส�ำคัญวิทยากรจะบรรยายอย่างไร ที่จะท�ำให้ผู้ฟังหรือผู้เข้าสัมมนา 
ไม่เบื่อ หรือหลับเสียก่อน บรรยายอย่างไร ที่จะท�ำให้สนุกสนานตื่นเต้น เรียงล�ำดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจนเข้าใจ
ง่าย และได้เนื้อหาสาระครบถ้วน บทบาทนี้ก็ต้องได้รับฝึกฝน
องค์กรหรือหน่วยงานใดมีวทิ ยากรทีค่ รบเครือ่ งท�ำได้ทกุ บทบาทก็ถอื ว่าส�ำเร็จไปแล้วครึง่ หนึง่ หรือท่านใด
ทีเ่ ป็นวิทยากรอยูแ่ ล้ว ท�ำได้ทกุ บทบาทก็ถอื ได้วา่ สุดยอดแล้ว แต่ถา้ ท่านใดยังท�ำไม่ได้ทกุ บทบาทหรือท�ำได้เพียง
บางบทบาท ก็ฝึกฝนกันต่อไป ฝึกบ่อย ๆ ก็จะเก่งและช�ำนาญ เป็นวิทยากรมืออาชีพได้ในที่สุด การเป็นคนช่าง
สังเกต ช่างพูด ชอบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ จะต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังว่ารู้สึกเช่นไร การเรียนรู้ภาษากาย มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท�ำให้เราสามารถรู้ได้ว่า ผู้ฟังตอบรับการพูดของวิทยากรได้มากน้อยแค่ไหน

คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี มีดังนี้

๑. ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน การเป็นวิทยากร เป็นนักพูดที่เก่งนั้น ต้องมี
ความรู้เยอะ มีความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องที่จะบรรยาย ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง สามารถเข้าใจเรื่องที่
จะถ่ายทอดได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน ส่วนความรู้อื่น ๆ ก็ต้องมีรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิทาน เรื่องตลกข�ำขัน
ความรู้รอบตัวอื่น ๆ อีกมากมาย การเป็นคนรักการเรียนรู้จะสามารถทาให้เราเป็นวิทยากรที่เก่ง มีค่าตัวแพง ๆ
ได้ เพราะวิทยากรคือผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ จึงมีค�ำกล่าวที่ว่า  “อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ๑ เล่ม ย่นย่อระยะ
เวลาของประวัติศาสตร์นับ ๑๐๐ ปี”
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดของคนเรามี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งบวก อีกด้านหนึ่งลบ การคิดลบ
ท�ำให้จิตใจหดหู่ ห่อเหี่ยว หมดความหวัง หมดก�ำลังใจ การคิดบวกก่อให้เกิดความหวัง พลังใจ มีแรงที่จะต่อสู้
ปัญหาอุปสรรค มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งแปลก ๆ สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการฝึกฝน
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เป็นวิทยากรในข้อนีก้ ค็ อื การคิดบวก มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เพราะจะท�ำให้เรามีอะไร แปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอด
เวลา เวลาถ่ายทอดให้ความรู้ ก็จะเป็นความรู้ที่ดี ๆ ความรู้ที่สร้างสรรค์ ผู้เข้าสัมมนาก็จะได้แนวความคิดจาก
การฟังบรรยายน�ำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ท�ำให้ผู้ที่เป็นวิทยากรได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการฝึกฝน
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วิทยากรพึงมี
๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การเป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ท�ำให้มีเสน่ห์ มีแต่คนอยากเข้าใกล้
เป็นคุณสมบัตอิ กี ข้อหนึง่ ทีค่ วรมีส�ำหรับการเป็นวิทยากร รอยยิม้ ของวิทยากร จะท�ำให้ผเู้ ข้าสัมมนาฟังอย่างตัง้ ใจ
คงไม่มีใครอยากฟังวิทยากรหน้าบึ้ง หรือหน้าบอกบุญไม่รับ ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นวิทยากรที่ดีในวันหน้า 
๔. ช่างสังเกต การพูด การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร การเรียนรู้ภาษากาย
มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพราะจะท�ำให้สามารถรูไ้ ด้วา 
่ ผูฟ้ งั ตอบรับการพูดของวิทยากรได้มากน้อยแค่ไหน ดังนัน้
คุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกต
๕. มีไหวพริบปฏิภาณ วิทยากรต้องมีความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่ง คุณสมบัติ
ข้อนี้ขาดไม่ได้ ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งเกินความคาดหมาย การมี
ไหวพริบปฏิภาณคิดไวท�ำไว แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของวิทยากรที่ต้องฝึกฝน
๖. มีความเชื่อมั่นในตนเอง วิทยากรเป็นยิ่งกว่าผู้น�ำ เนื่องจากผู้น�ำสามารถน�ำคนอื่นได้ แต่ผู้น�ำอาจจะ
ไม่ใช่วทิ ยากรทีด่ ี แต่ผนู้ �ำมีความเชือ่ มัน่ ดังนัน้ วิทยากรจึงต้องมีความเชือ่ มัน่ มากกว่า หากไม่มคี วามเชือ่ มัน่ ไม่มี
ความมั่นใจในเรื่องที่บรรยายในเรื่องที่ถ่ายทอด แล้วใครจะเชื่อ ความเชื่อมั่นจะแสดงออกมาทางน�้ำเสียง สีหน้า 
แววตา ข้อมูล ค�ำพูด ท่าทาง บุคลิกภาพ การพูดที่มีหลักการ การพูดที่มีน�้ำเสียงทรงพลังช่วยเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีการฝึกฝน
๗. มีการวางแผนทีด่ ี นักพูดทีด่ หี รือวิทยากรทีด่ ตี อ้ งมีคณ
ุ สมบัตเิ รือ่ งการวางแผนการพูดให้ไปตามล�ำดับ
ขัน้ ตอน ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ส�ำหรับการถ่ายทอด เพราะจะท�ำให้ผฟู้ งั เข้าใจเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดอย่างกระจ่าง
แจ้งชัดเจน การขาดการวางแผน จะท�ำให้การพูด วกไปวนมา  ท�ำให้เกิดการล้มเหลวในการพูด ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการเป็นวิทยากร ดังนั้นการวางแผนเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีการฝึกฝน
๘. มีความจริงใจตั้งใจให้ความรู้ คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
ความจริงใจตั้งใจมากน้อยแค่ไหนสัมผัสได้ไม่ยาก ระหว่างวิทยากรกับผู้ฟังการสัมมนา  หากมีความจริงใจและ
ตั้งใจจริง
๙. มีลีลาแบบฉบับเป็นของตัวเอง ลีลาแบบฉบับของนักพูด หรือวิทยากรที่เป็นตัวของตัวเองจะท�ำให้
ผู้ฟังจ�ำได้แม่นยา โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ดังนั้น วิทยากรต้องหาลีลาที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง
๑๐. ท�ำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย การพูด คือ การสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แต่การ
บรรยาย คือ การพูดสือ่ สารระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าสัมมนา หากวิทยากรพูดไป ผู้ฟงั ก็เงียบ นานเข้าบรรยากาศ
ก็จะกร่อยสุดท้ายคนก็จะหายหมดทั้งห้อง ดังนั้นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังหรือ ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วม เป็น
คุณสมบัติข้อส�ำคัญที่ต้องฝึกฝนอย่างหนัก เพราะการท�ำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมเป็นจุดแจ้งเกิดของวิทยากร
มืออาชีพ
๑๑. บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร การแต่งกายที่เหมาะสม
บุคลิกภาพดูดี โดดเด่น เป็นที่เคารพเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรืออยู่ข้างล่างเวทีนับว่ามีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นวิทยากรก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน
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๑๒. ถ่ายทอดเป็น
๑๒.๑ มีเทคนิคต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การน�ำอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา การจัดกิจกรรม
ฯลฯ เพื่อท�ำให้เกิดความรู้ เข้าใจง่าย ได้สาระ
๑๒.๒ พูดเป็น คือ พูดแล้วท�ำให้ผู้ฟังเข้าใจตามที่พูดได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดเรื่องยาก ซับซ้อน
ให้เข้าใจง่าย
๑๒.๓ ฟังเป็น คือ ตัง้ ใจฟัง ฟังให้ตลอด ขณะทีฟ่ งั ต้องควบคุมอารมณ์ ขณะทีฟ่ งั อย่าคิดค�ำตอบทันที
จงฟังเอาความหมายมากกว่าถ้อยค�ำ
๑๒.๔ น�ำเสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน
๑๒.๕ มีอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่างเหมาะสม
๑๒.๖ มีประสิทธิภาพในการอบรม สามารถเชือ่ มโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบตั ไิ ด้ดี มองเห็นเป็นรูปธรรม
๑๒.๗ ใช้ภาษาพูดได้ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ รู้จักเลือกภาษาให้ตรงกับเนื้อหาและตรงกับความต้องการ
และพื้นฐานความรู้ของผู้ฟัง
๑๓. มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่
๑๓.๑ ความสนใจในการรับฟังจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงเรื่องที่วิทยากรจะพูดหรือบรรยาย
๑๓.๒ มุ่งประโยชน์ในการรับฟังเป็นส�ำคัญ
๑๓.๓ จะตั้งใจและเรียนรู้ได้ดี ถ้าวิทยากรแยกเรื่องที่สอนออกเป็นประเด็น/ขั้นตอน
๑๓.๔ จะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยพร้อม ๆ กับการรับฟัง
๑๓.๕ จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าฝึกแล้วได้ทราบผลของการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
๑๓.๖ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการฝึกหัดอยู่เสมอ
๑๓.๗ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเปิดโอกาสให้ใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจ อย่าเร่งรัด เพราะแต่ละคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน
๑๔. มีจรรยาบรรณของวิทยากร
๑๔.๑ เมื่อจะสอนต้องมั่นใจว่ามีความรู้จริงในเรื่องที่จะสอน
๑๔.๒ ต้องมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง
๑๔.๓ ไม่ควรฉกฉวยโอกาสในการเป็นวิทยากรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
๑๔.๔ ความประพฤติและการปฏิบัติตนของวิทยากร ควรจะสอดคล้องกับเรื่องที่สอน

การเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี

การเป็นวิทยากรทีด่ ี วิทยากรจะต้องเป็นผูน้ �ำเสนอทีด่ ดี ว้ ย เพือ่ ให้การบรรยายบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ �ำหนดไว้
โดยวิทยากรจะต้องมีการเตรียมการที่ประกบด้วยขั้นตอน ดังนี้
๑. การวางแผน (Planning)
เป็นขัน้ ตอนแรกทีส่ �ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมัน่ ใจของการเป็นผูน้ �ำเสนอทีด่ ี นัน้ คือ การวางแผนเตรียม
ความพร้อม โดย
- ส�ำรวจตัวเอง
- วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง
- สร้างความเชื่อมั่นตนเอง
- ก�ำหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรู้
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๒. การด�ำเนินการ (Doing)
การด�ำเนินการเป็นไปตามแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก�ำหนดขึ้น ซึ่งอาจพบปัญหาหรืออุปสรรค
ที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
๓. การตรวจสอบ (Checking)
บุคคลที่จะประสบความส�ำเร็จในอาชีพการงานต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องคอยตรวจสอบผลการด�ำเนิน
งานของตนเองเป็นระยะ ๆ โดยประเมินความส�ำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการมาทั้งหมดว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการให้เป็นหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความส�ำเร็จในการก้าวขึ้นสู่เวทีของ “ผู้น�ำเสนอหรือวิทยากร”
๔. การลงมือปฏิบัติจริง (Acting)
เมื่อมีความพร้อมในทุกอย่าง ก็เริ่มก้าวสู่เวทีของการเป็นผู้น�ำเสนอที่ดี

เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร

ก่อนการฝึกอบรม
ก่อนที่จะมีการฝึกอบรมเกิดขึ้น วิทยากรจะต้องมีภารกิจในการเตรียมตัว เพราะวิทยากรจะต้องทราบ
ล่วงหน้าว่าตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องใด ดังนั้น ในขั้นตอนนี้วิทยากรควรจะด�ำเนินการเตรียมการ
เพือ่ การถ่ายทอดและเปลีย่ นทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมการทีด่ ยี อ่ มส�ำเร็จไปแล้วครึง่ หนึง่ เพราะ
จะท�ำให้วทิ ยากรเกิดความมัน่ ใจในการฝึกอบรม และเมือ่ มีปญ
ั หาต่าง ๆ เกิดขึน้ ย่อมแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
การเตรียมการในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับ
๑. การประสานงานกับหน่วยงานที่จะฝึกอบรม เพื่อขอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม ได้แก่
หลักสูตร กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
๒. การเขียนแผนการฝึกอบรม ข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากหน่วยงานจะเป็นประโยชน์ตอ่ การเขียนแผนการฝึก
อบรม แผนการฝึกอบรมเป็นแนวทางสาหรับวิทยากรว่า จะถ่ายทอดและเปลีย่ นพฤติกรรมโดยใช้สอื่ และเทคนิค
การฝึกอบรมอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม
๓. การเตรียมอุปกรณ์ สือ่ ต่าง ๆ วิทยากรควรจะเตรียมอุปกรณ์และสือ่ ต่าง ๆ เช่น ไฟล์น�ำเสนอ กระดาษ
ฯลฯ ให้เรียบร้อย เหมาะสมกับฐานะของวิทยากร
ระหว่างการฝึกอบรม
เมื่อวิทยากรมาถึงสถานที่จัดฝึกอบรม ควรตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้และ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เช่น บรรยากาศในการฝึกอบรม ใครเป็นผู้น�ำกลุ่ม วิทยากรคนก่อน ๆ พูดเกี่ยวกับอะไร
ฯลฯ เมื่อถึงเวลาการฝึกอบรม จะต้องด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ส�ำคัญได้แก่
๑. การถ่ายทอดความรู้ ควรมีความสามารถในการถ่ายทอด โดยอาศัยเทคนิคและใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้เป็นประโยชน์
๒. การเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็น วิทยากรจะต้องคอยกระตุน้ ให้
ผูร้ บั การฝึกอบรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความคิดเห็น รวมถึงต้องคอยชีแ้ นะ สรุปประเด็นและน�ำเสนอแนวทาง
ที่เหมาะสมด้วย
๓. การเสริมสร้างบรรยากาศ วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศทีเ่ หมาะสมต่อการเรียนรู้ ทัง้ ด้านกายภาพ
ได้แก่ อุปกรณ์ สือ่ ให้เหมาะสม และด้านจิตภาพ หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีความสนใจทีจ่ ะเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
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๔. การมีมนุษยสัมพันธ์ วิทยากรจะต้องอาศัยหลักการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็นการช่วยลดช่องว่าง
วิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประทับใจ
๕. การแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ปัญหาบางอย่างวิทยากรสามารถรู้ หรือคาดเดาได้ลว่ งหน้า แต่ปญ
ั หาบางอย่าง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า  ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วิทยากรมืออาชีพจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้
หรือบรรเทาให้ลดน้อยลง
หลังการฝึกอบรม
อาจจะกระท�ำได้โดย
๑. การประเมินผลการอบรม วิทยากรควรจะขอข้อมูล จากผู้จัดฝึกอบรม นอกเหนือจากประเมิน
โดยการสังเกต เพื่อจะได้ทราบผลการปฏิบัติงานของตน และนามาใช้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจ�ำเป็น วิทยากรควรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
เช่น การมอบวุฒิบัตร การเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น
๓. การติดตามผลการฝึกอบรม ต้องติดตามดูว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้น�ำความรู้ที่ได้ฝึกฝนมาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่เขาเท่าที่จ�ำเป็น

บันได ๑๓ ขั้นสู่ความสำ�เร็จการเป็นวิทยากร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

เตรียมให้พร้อม
ซักซ้อมให้ดี
ท่าทีให้สง่า
หน้าตาให้สุขุม
ทักที่ประชุมไม่วกวน
เริ่มต้นให้โน้มน้าว
เรื่องราวให้กระชับ
ตาจับที่ผู้ฟัง
เสียงดังให้พอดี
อย่าให้มีเอ้ออ้า
ดูเวลาให้พอครบ
สรุปจบให้จับใจ
ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูด

๑๐ ประการ ทะยานสู่ความสำ�เร็จในการพูด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รู้เรื่องดี ก็พูดได้
เตรียมตัวไว้ ก็พูดดี
พูดทั้งทีต้องเชื่อมั่น
แต่งกายนั้น ต้องเหมาะสม
ปรากฏโฉม กระตือรือร้น
ไม่ลุกลน ใช้ท่าทาง
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๗.
๘.
๙.
๑๐.

สบตาบ้าง อย่างทั่วถึง
ภาษาซึ้ง เข้าใจง่าย
น�้ำเสียงไซร้ เป็นธรรมชาติ
อย่าให้ขาดรูปธรรม

หลักการพัฒนาคำ�พูด ๙ ประการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

อ่านหนังสือพบประโยค หรือวลีมีคุณค่า จดไว้เป็นเสบียงกรัง
จัดล�ำดับความคิดที่จะพูดให้คล้องจองเหมือนเรียงความ
พูดจากหัวใจ จริงใจ
วิเคราะห์สถานการณ์การพูด คนฟัง สถานที่ เวลา เรื่องที่จะพูด
ก่อนพูดเตรียมร่างกายให้ดี
ตรวจดูความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน
พูดเหมือนการเขียน-ค�ำน�ำ เนื้อเรื่อง สรุป
ระลึกว่าการพูดเป็น “ศาสตร์” และ “ศิลป์” พูดให้สอดคล้องสีหน้าและอารมณ์
ก�ำหนดสารบัญการพูดในใจ จากใจ ที่ขึ้นใจ

การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน

๑. ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย ให้ชัดเจนว่าจะพูดอะไร เพื่ออะไร มีขอบข่ายกว้างขวางมากน้อย เพียงใด
๒. วิเคราะห์ผู้ฟัง พิจารณาจ�ำนวนผู้ฟัง เพศ วัย การศึกษา  สถานภาพทางสังคม อาชีพ ความสนใจ
ความมุง่ หวัง และทัศนคติ ทีก่ ลุม่ ผูฟ้ งั มีตอ่ เรือ่ งทีพ่ ดู และตัวผูพ้ ดู เพือ่ น�ำข้อมูลมาเตรียมพูด เตรียมวิธกี ารใช้ภาษา
ให้เหมาะกับผู้ฟัง
๓. ก�ำหนดขอบเขตของเรื่อง โดยค�ำนึงถึงเนื้อเรื่องและเวลาที่จะพูด ก�ำหนดประเด็น ส�ำคัญให้ชัดเจน
๔. รวบรวมเนื้อหา  ต้องจัดเนื้อหาที่ผู้ฟังได้รับประโยชน์มากที่สุด การรวบรวมเนื้อหาท�ำได้ หาได้จาก
การศึกษา ค้นคว้าจากการอ่านการสัมภาษณ์ ไต่ถามผู้รู้ ใช้ความรู้ความสามารถ แล้วจดบันทึก
๕. เรียบเรียงเนื้อเรื่อง ผู้พูดจัดท�ำเค้าโครงเรื่องให้ชัดเจนเป็นตามล�ำดับจะกล่าวเปิดเรื่องอย่างไร เตรียม
การใช้ภาษาให้เหมาะสม กะทัดรัด เข้าใจง่าย ตรงประเด็น พอเหมาะกับเวลา 
๖. การซ้อมพูด เพื่อให้แสดงความมั่นใจต้องซ้อมพูด ออกเสียงพูด อักขรวิธี มีลีลาจังหวะ ท่าทาง สีหน้า 
สายตา น�้ำเสียง มีผู้ฟังช่วยติชม การพูด มีการบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อม

ข้อคิดนักพูด

๑. นักพูดที่ดี...ต้องเป็นนักฟังที่ดี
๒. ความส�ำเร็จของนักพูด ไม่ได้วัดจากเสียงฮา
๓. ควรพูดให้ได้ สาระ และ บันเทิง
๔. อ่านหนังสือดี ๆ ๑ เล่ม ประหยัดเวลาชีวิตไป ๑๐ ปี ฟังนักพูดดี ๆ ๑ ชั่วโมง ประหยัดเวลาอ่าน
หนังสือไป ๑๐ เล่ม
๕. จะเป็นนักพูด ต้องใช้หัวใจนักปราชญ์ “สุ จิ ปุ ลิ”

80

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

บรรณานุกรม
กฤติน กุลเพ็ง. (๒๕๖๐). เทคนิคการประชุมและการน�ำเสนอแบบมืออาชีพ. นนทบุรี: เอกสารประกอบการ
บรรยายโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส.อ�ำนวยการ) รุ่นที่ ๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ. สืบค้นเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐,
จากhttp://nrei.rmutsv.ac.th/sites/default/files/km/%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๙๗%E๐
%B๘%๘๔%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%
E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๙B%E๐%B๙%๘๗%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%A๗
%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%A
๓%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%B๗%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%
๘A%E๐%B๘%B๕%E๐%B๘%๙E.pdf
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิทยากร. สืบค้นเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐, จากhttp://www.stou.ac.th/
Offices/rdec/ubon/upload/trniner.pdf
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ. สืบค้นเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐,
จากhttp://pvlo-knr.dld.go.th/webfile/idp๕๘/idp๕๘new_n๒/ppt_idp๕๘n๒.pdf
สุภาภรณ์ ลมูลศิลป์. วิทยากรมืออาชีพ. สืบค้นเมือ่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐, จากhttp://kcenter.anamai.moph.
go.th/info/pdf/๖๖be๘๙๓dd๔๘๓e๕๐ff๗๖๘๕๖๑๕e๒๙ef๓๓e.pdf

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

81

ภาคผนวก

MOST -The
Bridge v.2 ไทย

แก้ทุจริต
คิดฐานสอง

๒

๓

วีดีโอ

วิดีโอ

Paoboonjin
วิดีโอ
(รับทรัพย์สิน+เป็น
คู่สัญญา)

ประเภท

๑

เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้

เวลา

แหล่งสื่อ

อธิบายรูปแบบการขัดขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนระบบคิดฐานสิบ
ระบบคิดฐานสอง

https://www.
youtube.
com/watch?v=
q844OgsP4_4

๔.๓๗ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

๖.๓๕ นาที
เรื่องเกี่ยวกับพนักงานการรถไฟ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขอรัฐ
วันหนึ่งเขาได้พาลูกชายมาที่ท�ำงาน ขณะนั้นมีรถไฟ
ขบวนหนึ่งก�ำลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน ลูกชายเห็นรถไฟ
ก�ำลังมาจึงวิ่งไปที่สะพานเพื่อที่จะดึงคันโยกให้สะพาน
ลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไปใต้สะพาน
ซึ่งขณะนั้นพนักงานฯ มองเห็นลูกชายของตนเองตกไป
ใต้สะพาน และรถไฟวิ่งใกล้จะถึงสะพาน จึงเป็นวินาทีที่
ต้องตัดสินใจว่า จะดึงคันโยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟ
วิ่งผ่าน หรือจะไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง เพื่อช่วยชีวิตลูก
ของตนเอง

ท่านรั่ว มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าเมือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหา ๑.๔๕ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ผลประโยชน์เพือ่ ตนเอง โดยรับเงินจากเถ้าแก่หวังเพือ่ ไม่ให้
โดย สปม.
เถ้าแก่หวังจ่ายภาษีให้หลวง และรับงานขุดบ่อบาดาลและ
ท�ำประปาหมู่บ้าน

เนื้อหาสาระ

รายการสื่อประกอบเนื้อหาวิชา
สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
QR Code
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ตะลึง เบญจมฯ
เมืองคอนขึ้นป้าย
ยกเลิกเด็กฝาก
เข้าเรียน

๘

ข่าว

กรณีที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
ขึ้นป้ายขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน โดยมีข้อความเขียนระบุ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่ขายบนถนน เป็นการกีดขวาง
การจราจร สร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน ทางเท้า
ในเขตนางเลิ้ง

ข่าว

แก้ไม่จบสี่แยก
กล้วยแขก
ท�ำรถติดผิดกฎหมาย

๗

กรมทางหลวงมีนโยบายจัดระเบียบแผงค้าและ
สิ่งปลูกสร้างที่รุกล�้ำทางกลวงทั่วประเทศ ทั้งแผงถาวร
คือ ขายตลอดทั้งปี และแผงชั่วคราว

ข่าว

อวสานแผงค้า
ริมทางหลวง
ลั่น ภายใน ๒ ปี
รื้อเกลี้ยง

๖

เพื่อศึกษาการจัดระเบียบทางสังคม

บังคับใช้วันแรก
พ.ร.บ.
ห้ามขอทาน
ผิดโทษอาญา

๕

เพื่อศึกษาตัวอย่าง

เนื้อหาสาระ

วีดีโอ

เตือน สั่งเก็บโต๊ะ ข่าว
ร้านผัดไทยประตูผี (วิดีทัศน์)

ประเภท

๔

เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้

แหล่งสื่อ

ข่าวจากโพสต์ทูเดย์

ข่าวจากเว็บ
DMCTODAY

-

-

๔.๓๗ นาที ข่าวจาก
กระปุกดอทคอม

๓.๕๑ นาที ข่าวจาก Nation tv

๓.๑๘ นาที ข่าวจากส�ำนักข่าว
อรุณอมรินทร์

เวลา

QR Code
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เด็กโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ
คะแนนสอบสูงสุด
ติดนิเทศฯ จุฬา

ข่าว

ประเภท

๑๑ INFOGRAPHIC_
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

วีดีโอ

๑๐ ประมวลจริยธรรม เอกสาร
ข้าราชการพลเรือน

๙

เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้
VoiceTV

ส�ำนักงาน ก.พ.

-

แหล่งสื่อ

-

เวลา

อธิบายเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ ๕.๔๔ นาที ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ทับซ้อน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะ
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์
ที่มิชอบโดยอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ และไม่กระท�ำการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม

เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุด
ติดนิเทศฯจุฬา เป็นการยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

เนื้อหาสาระ

QR Code
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รับสินบน

Bazaar

การเข้าแถว
รับบริการ

โตไปไม่โกง
ตอน โดนัท

๑

๒

๓

๔

เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้

วีดีโอ

วีดีโอ

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

ประเภท

แหล่งสื่อ

https://www.
youtube.com/
watch?v=AyoRP
q4t_lM จาก กทม.

๑.๕๕ นาที https://www.
youtube.com/
watch?v=CQm๐
h๙-b9p4
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

๑.๐๑ นาที https://www.
youtube.com/
watch?v=6xTi4
qcGXzs จาก ACT

๓๒ วินาที https://www.
youtube.com/
watch?v=MGc3L
XOlZ-o จาก ACT

เวลา

การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการฝากคนอื่นที่เข้าแถวแล้ว ๑๐.๕๔
ซื้อของให้ตนเอง ถือเป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง และคนอื่นๆ นาที
ได้แสดงอาการไม่พอใจต่อการกระท�ำนั้น

การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการแซงคนอื่นถือเป็น
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง และคนอื่นๆ ได้แสดงอาการ
ไม่พอใจต่อการกระท�ำนั้น

แม่ค้าและคนในตลาดรวมตัวกันต่อต้านผู้ที่มา...?

มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้อง
ไม่ยอมรับหัวหน้าที่โกง และออกมาต่อต้าน

เนื้อหาสาระ

สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
QR Code
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วีดีโอ

วีดีโอ

ประเภท

นิมนต์ยิ้มเดลี่
วีดีโอ
คนดีไม่คอร์รัปชัน
ตอน แย่งที่
ตอน รับไม่ได้
ตอน ท�ำบุญบูรณะวัด
ตอน แป๊ะเจี๊ยะ
ตอน ส่งเสริม
ลูกน้อง

ความซื่อสัตย์

๖

๗

โตไปไม่โกง
ตอน สาวนักช้อป

๕

เรื่องที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้

แหล่งสื่อ

๑.๕๕ นาที https://www.
youtube.com/
watch?v=
qr2gtPGsGcg
จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

๙.๔๗ นาที จาก กทม.

เวลา

ตอนแย่งที่ เป็นการแย่งที่จอดเรือโดยมีคนติดสินบนเจ้าหน้าที่ ๗.๒๘ นาที สนง.ปปช.
ซึง่ เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ ไม่ยอมรับสินบน และจับตัวคนทีจ่ ะให้สนิ บน
ไปลงโทษ
ตอนรับไม่ได้ เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปตรวจสอบสินค้า แต่เจ้าของสินค้า
ไม่ให้ตรวจและจะมอบสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่คน
นั้นไม่ยอมรับของดังกล่าว
ตอนท�ำบุญบูรณะวัด วัดมีสภาพเสือ่ มโทรมซึง่ มีคนมาช่วยเหลือ
บริจาคเงิน แต่ตอ้ งให้พระทีว่ ดั พูดจาหว่านล้อมให้ชาวบ้านขาย
ที่ดินให้ตนเอง
ตอนแป๊ะเจีย๊ ะ พ่อต้องการให้ลกู เข้าเรียนในโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียง
จึงจะจ่ายเงินให้กับทางโรงเรียน แต่ลูกไม่ยอมและยืนยันว่าจะ
สอบเข้าด้วยตัวเองตอนส่งเสริมลูกน้อง เจ้านายอยากให้ลกู น้อง
เป็นทหารจึงเอาของไปติดสินบน สุดท้ายจึงถูกจ�ำคุก

น�ำเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ

แก้ไขเวลาจอดรถเพื่อให้ตนเองได้จอดรถฟรี

เนื้อหาสาระ

QR Code

88

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Power
point

Powerpoint :
STRONG

๒

ประเภท

ตามรอยพ่อขอท�ำดี วิดีโอ
ตอน สามัคคี

ชื่อสื่อการเรียนรู้

๑

ล�ำดับ

อธิบายความหมายของ STRONG

พลังความสามัคคีท�ำให้ผ่านพ้นวิกฤตได้

เนื้อหาสาระ

-

๑ นาที

เวลา

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

แหล่งผลิตสื่อ

QR Code

สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

ภาคผนวก ข

แบบทดสอบ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ค�ำชี้แจง
๑. แบบทดสอบนี้เป็นปรนัยเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก และแบบอัตนัย มีคะแนน ๖๐ คะแนน โดยแบ่งเป็น
๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ วิชาการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นแบบปรนัย ๑๐ ข้อ
๒๐ คะแนน
ส่วนที่ ๒ วิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เป็นแบบปรนัย ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
ส่วนที่ ๓ วิชาการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
เป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน ๑ ข้อ ๒๐ คะแนน
๒. ให้ผู้ทดสอบกรอกชื่อ นามสกุล ต�ำแหน่ง สังกัด ให้ชัดเจนลงในกระดาษค�ำตอบ
๓. ให้ผู้ทดสอบท�ำแบบทดสอบทุกข้อ โดยท�ำเครื่องหมาย X ค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว
ลงในกระดาษค�ำตอบ
๔. เมื่อท�ำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ต้องส่งแบบทดสอบและกระดาษค�ำตอบแก่เจ้าหน้าที่
๕. การท�ำแบบทดสอบมีเวลา ๓๐ นาที เมื่อหมดเวลาและเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้หยุด ต้องหยุดทันที
๖. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในระหว่างการทดสอบ หากพบว่า
ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ให้ถือว่าทุจริตการสอบ
๗. ห้ามน�ำเอกสาร ต�ำรา ทุกชนิดวางไว้ที่โต๊ะ
๘. ห้ามน�ำวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ที่มีการจดข้อความต่างๆ ลงบนวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ เข้ามาใช้ในการสอบ
๙. ห้ามท�ำแบบทดสอบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประกาศให้เริ่มท�ำ
การยุติการท�ำแบบทดสอบ
หากพบว่าผูใ้ ดมีสงิ่ ทีห่ า้ มน�ำเข้า น�ำเข้ามาในการทดสอบ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดไว้ ผูน้ นั้ จะ
ต้องยุติการท�ำแบบทดสอบทันที รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนกับบุคคลนั้น

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

89

ส่วนที่ ๑ แบบทดสอบ วิชาการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๑. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ใดกระท�ำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วย่อมไม่ผิดจริยธรรม
ข. ผู้ใดกระท�ำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอาจไม่ผิดทุจริต
ค. ผู้กระท�ำผิดทุจริตทุกเรื่อง คือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ง. ผิดทุกข้อ
๒. รูปแบบของการกระท�ำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมีกี่รูปแบบ
ก. ๕ รูปแบบ
ข. ๗ รูปแบบ
ค. ๙ รูปแบบ
ง. ๑๐ รูปแบบ
๓. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้หมายถึงข้อใด
๑. การท�ำโครงการสาธารณะลงในพื้นที่
๒. การท�ำธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา
๓. การท�ำงานหลังจากออกจากต�ำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
ง. การรับผลประโยชน์ต่างๆ
๔. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงข้อใด
ก. การปกปิดข้อมูลราชการ
ข. การบิดเบือนข้อมูลภายในราชการ
ค. การรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ง. การเปิดเผยข้อมูลราชการ
๕. รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมคือข้อใด
ก. การท�ำธุรกิจกับบุคคลที่ตนเองรู้จัก
ข. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
ค. การน�ำทรัพย์ส่วนตัวไปใช้ในราชการ
ง. การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
๖. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ก. เจ้าหน้าที่รัฐท�ำอาชีพเสริมหลังเวลาราชการ
ข. พ่อค้าขายของบนทางเท้าที่จุดผ่อนปรน
ค. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
ง. เจ้าหน้าที่ของรัฐน�ำโทรศัพท์ของทางราชการกลับที่พักหลังเลิกงาน
๗. สาระส�ำคัญของมาตรา  ๑๐๐ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนินกิจการในเรื่องต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ �ำกับหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
ข. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ค. เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีเ่ ข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
ง. เป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐทีญ
่ าติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ มีอ�ำนาจก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด�ำเนินคดี
๘. ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อใดไม่ใช่บุคคลในครอบครัวตามระเบียบดังกล่าว
ก. ปู่ย่า ตายาย
ข. บิดา มารดา
ค. พี่น้องร่วมบิดามารดา
ง. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
๙. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเรีย่ ไรของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ มิใช่หน่วยงานของรัฐสามารถ
ด�ำเนินการเรื่องใดได้
ก. แสดงต�ำแหน่งหน้าที่ในการด�ำเนินการเรี่ยไร
ข. สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยท�ำการเรี่ยไรให้
ค. ขอร้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนช่วยท�ำการเรี่ยไรให้ได้
ง. ผิดทุกข้อ
๑๐. การเรี่ยไรเรื่องใดที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
ก. หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการเรี่ยไร
ข. หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
ค. กฐินพระราชทาน
ง. ถูกทุกข้อ
ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบ วิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑๑. ความไม่ทนต่อการทุจริตที่รุนแรงที่สุดใน ๔ ข้อนี้คือข้อใด
ก. การว่ากล่าวตักเตือน
ข. การประกาศให้สาธารณชนรับรู้
ค. การแจ้งเบาะแสหรือการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ง. การชุมนุมประท้วง
๑๒. สาเหตุที่ท�ำให้บุคคลทนต่อการทุจริตจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด�ำเนินต่อไปสู่ความส�ำเร็จ
ข. การทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว
ค. ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๓. การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานสามารถยื่นค�ำร้องที่ใด
ก. ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
ข. ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ค. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
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๑๔. ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ�ำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และ
การให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓ การกันเป็นพยานจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก. ให้ถ้อยค�ำที่ไม่เป็นประโยชน์
ข. ลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. ผู้บังคับบัญชาสั่งเพิกถอนการกันเป็นพยาน
ง. ผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งสั่งยกเลิก
๑๕. ลักษณะของความละอายต่อการทุจริตระดับสูงหมายถึงอย่างไร
ก. กลัวคนอื่นรู้ว่าท�ำผิด
ข. กลัวตนเองถูกลงโทษ
ค. แม้ไม่มีใครรู้ ก็ไม่กล้าที่จะท�ำผิด
ง. ผิดทุกข้อ
๑๖. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ
ก. ชมเชย
ข. ติฉินนินทา
ค. ประชาทัณฑ์
ง. ลงโทษตามกฎหมาย
๑๗. การควบคุมทางสังคมไม่ให้มีการกระท�ำที่ผิดควรจะท�ำโดยวิธีใด
ก. การติฉินนินทา
ข. การลงโทษทางกฎหมาย
ค. การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท�ำความดี
ง. การยกย่องชมเชย
๑๘. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองคือข้อใด
ก. การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของตนเอง
ข. การปฏิบัติตามกฎหมายและมีส�ำนึกทางการเมือง
ค. การเสียภาษี
ง. การบริโภคสินค้าภายในประเทศ
๑๙. พื้นฐานของความเป็นพลเมืองดีคือข้อใด
ก. ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ข. ความรับผิดชอบต่อคนรอบข้าง
ค. ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัว
ง. ความรับผิดชอบต่อสังคม
๒๐. ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ก. การแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ข. การยอมรับเหตุผลของตนเองมากกว่าผู้อื่น
ค. การยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดี
ง. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
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ส่วนที่ ๓ แบบทดสอบ วิชาการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ค�ำถาม โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึงอะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง (๒๐ คะแนน)
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ภาคผนวก ค

ผลคะแนน
ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่
หลักสูตรสร้างวิทยากรผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงสูส่ งั คมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต ๑
๒
๓
๔

กระดาษคำ�ตอบและเฉลย
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ภาคผนวก ง

ค�ำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต
ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 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�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 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
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อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
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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๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.
๒. นายอุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓. นายนิพนธ์ ธรรมศรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔. นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕. นางเพ็ญศรี สมุทรรัตน์
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๖. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๗. นายสราวุฒิ เศรษฐกร
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๘. นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๙. นายนฤดม ศรีนาวา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๐. นายภาณุวัฒน์ ทุมดี
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑๑. นายจตุรพร จิรพงศ์ไพโรจน์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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