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คำ�นำ�
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย  กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไปให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพือ่ ต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลัง
การมีสว่ นร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต จากกลยุทธ์ที่ ๑ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
จัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการให้การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึน้ เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
กำ�หนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทำ�หลักสูตร ยกร่างและจัดทำ�เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสือ่ ประกอบการเรียนรู้ รวมทัง้ พิจารณาให้ความเห็นเพิม่ เติม กำ�หนดแผนหรือแนวทางการนำ�หลักสูตร
ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรูด้ า้ นการป้องกันการ
ทุจริตได้รว่ มกันสร้างชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร
ดังนี้  ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา 
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหาร
และตำ � รวจ ๔. หลั ก สู ต รสร้ า งวิ ท ยากรผู้ นำ � การเปลี่ ย นแปลงสู่ สั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต และ
๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต ชุดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนำ�ไปทดลองใช้
เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำ�หรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
ยังได้คดั เลือกสือ่ การเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวม ๕๐ ชิน้ เพือ่ ใช้ในการเรียนรู  ้
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำ�หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม
ของข้าราชการ บุคลากรของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่
          หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต จัดทำ�โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
ในคณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย (๑) การสร้างโค้ช (๒) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (๓) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต (๔) การประยุกต์โมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (๕) การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชน ที่ประสงค์จะสร้างโค้ชต้านทุจริต จะนำ�หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต ในชุดหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม ขยายผล
การปลูกฝังวิธคี ดิ ป้องกันการทุจริตอย่างเป็นอัตโนมัติ เพือ่ ร่วมกันสร้างประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติ
ต้านทุจริต

พลตำ�รวจเอก
    

(วัชรพล  ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
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รายละเอียดหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
๑
ส่วนที่ ๑ การสร้างโค้ช
๓
ตารางวิเคราะห์ชุดวิชาการสร้างโค้ช
๓
วิชาที่ ๑.๑ เรื่อง แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
๕
วิชาที่ ๑.๒ เรื่อง กลไกและกระบวนการโค้ช
๑๔
วิชาที่ ๑.๓ เรื่อง เรียนรู้ผู้เรียน
๒๑
วิชาที่ ๑.๔ เรื่อง เทคนิคสำ�คัญในการโค้ช
๒๗
วิชาที่ ๑.๕ เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต
๓๓
ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
๔๒
ตารางวิเคราะห์ชุดวิชาด้านการป้องกันการทุจริต
๔๒
วิชาที่ ๒.๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔๔
วิชาที่ ๒.๒ เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๗๒
วิชาที่ ๒.๓ เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG :
๙๙
   จิตพอเพียงต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๔ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
๑๑๔
ภาคผนวก
เรือ่ งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู       
้ ๑๒๖
ด้านการป้องกันการทุจริต
รายชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
๑๓๐
		

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการ
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตที่ได้กำ�หนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ
และต้องมีการขยายผลไปในทุกภาคส่วน จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการสร้างโค้ชทีม่ คี วามสามารถและ
ทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และ
หลักการจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้
และเห็นความสำ�คัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เกิดค่านิยมต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถ
กระตุ้นการรู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
๓. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะของผูส้ อนให้สามารถนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสือ่
ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการต้านทุจริต
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ การสร้างโค้ช
วิชาที่ ๑ แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
         
วิชาที่ ๒ กลไกและกระบวนการโค้ช
วิชาที่ ๓ เรียนรู้ผู้เรียน
วิชาที่ ๔ เทคนิคสำ�คัญในการโค้ช
          
วิชาที่ ๕ การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต
ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
วิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
วิชาที่ ๒ ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
วิชาที่ ๓ การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
วิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

1

ระยะเวลาหลักสูตร
๔ วัน ๓ คืน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสำ�นักงาน ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
สื่อการเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย สือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒแิ ละปราชญ์
ชาวบ้านผู้นำ�ชุมชน
การวัดและประเมินผล
๑. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน
(Pre & Post Test)
๒. ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม

2

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

ส่วนที่ ๑

เรื่อง การสร้างโค้ช
ตารางวิเคราะห์ชุดวิชาการสร้างโค้ช
ที่

เรื่อง

เนื้อหา

ชั่วโมง กระบวนการ

วัด/ประเมิน

๑

แนวคิดหลักการโค้ช ๑. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อ
เพื่ อ การรู้ คิ ด ต้ า น
การรู้คิด
ทุจริต
๒. ความหมายของการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด
๓. เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการ
รู้คิด
๔. หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
๕. ทักษะเสริมการโค้ชให้มี
ประสิทธิภาพ

๓

๑. การบรรยายให้
ความรู้
๒. การยกตัวอย่าง
และวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
๓. การทำ�กิจกรรม
กลุ่ม
๔. การอภิปรายกลุ่ม
๕. การฝึกทดลอง
ปฏิบัติการภาค
สนาม

๑ . ร้ อ ย ล ะ ผ ล ก า ร
ทดสอบและวั ด
ประเมิ น ผลก่ อ น
และหลังการเรียน
รู้ ก่ อ นและหลั ง
บทเรียน (Pre &
Post Test)
๒. ร้อยละของ
จำ�นวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึก
ท ด ล อ ง ป ฏิ บั ติ
การภาคสนาม

๒

กลไกและกระบวน
การโค้ช

๑. กลไกของการโค้ช
๒. กระบวนการโค้ช
๓. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียน
อย่างยั่งยืน

๓

๑. การบรรยายให้ ๑. ร้อยละผลการ
ความรู้
ทดสอบและวั ด
๒. การยกตัวอย่าง
ประเมินผลก่อน
และวิเคราะห์
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร
กรณีศึกษา 
เรี ย นรู้ ก่ อ นและ
๓. การทำ�กิจกรรม
ห ลั ง บ ท เ รี ย น
กลุ่ม
(Pre & Post
๔. การอภิปรายกลุ่ม
Test)
๕. การฝึกทดลอง ๒. ร้อยละของ
ปฏิบัติการภาค
จำ�นวนชั่วโมง
สนาม
ที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึก
ท ด ล อ ง ป ฏิ บั ติ
การภาคสนาม

๓

เรียนรู้ผู้เรียน

๑. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต ๖
๒. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation

๓

๑. การบรรยายให้ ๑. ร้อยละผลการ
ความรู้หลักสูตร
ทดสอบและวั ด
โค้ชเพื่อการรู้คิด
ประเมินผลก่อน
ต้านทุจริต
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร
๒. การวิเคราะห์
เรี ย นรู้ ก่ อ นและ
กรณีศึกษา การ
ห ลั ง บ ท เ รี ย น
ทำ�กิจกรรมกลุ่ม
(Pre & Post
การอภิปราย
Test)
กลุ่ม
๒. ร้อยละของ

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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ที่

เรื่อง

เนื้อหา

ชั่วโมง กระบวนการ

วัด/ประเมิน

๓. การถอดบทเรียน
จำ�นวนชั่วโมง
(lesson ที่เข้ารับการอบรม
learned)
๓. การผ่านการฝึก
ท ด ล อ ง ป ฏิ บั ติ
การภาคสนาม
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๔

เทคนิคสำ�คัญในการ ๑. การสื่อสารเชิงบวก (positive
โค้ช
communication)
๒. คำ�ถามที่ทรงพลัง (power
questions)
๓. การสะท้อนคิด (reflection)
๔. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนำ�
นวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
๕. การถอดบทเรียน (lesson learned)

๓

๑. การบรรยายให้ ๑. ร้อยละผลการ
ความรู้หลักสูตร
ทดสอบและวั ด
โค้ชเพื่อการรู้คิด
ประเมินผลก่อน
ต้านทุจริต
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร
๒. การวิเคราะห์
เรี ย นรู้ ก่ อ นและ
กรณีศึกษา การ
ห ลั ง บ ท เ รี ย น
ทำ�กิจกรรมกลุ่ม
(Pre & Post
การอภิปราย
Test)
กลุ่ม
๒. ร้อยละของ
๓. การถอดบทเรียน
จำ�นวนชั่วโมง
(lesson ที่เข้ารับการอบรม
learned)
๓. การผ่านการฝึก
ท ด ล อ ง ป ฏิ บั ติ
การภาคสนาม

๕

การประเมิ น ผลการ หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่
เรี ย นรู้ ที่ เ สริ ม พลั ง เสริมพลังต้านทุจริต คือ วิธีการ
ต้านทุจริต
วัด และประเมินผลตามสภาพจริง
(authentic  assessment)
๑)  ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย  
๒)  ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายๆ
ชนิด
๓)  วัดและประเมินหลายๆ ครั้ง
ในช่วงเวลาการเรียนรู้
๔)  สะท้อนผลการประเมินสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา ผู้เรียน  
รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง   

๓

๑. การบรรยายให้ ๑. ร้อยละผลการ
ความรู้
ทดสอบและวั ด
๒. การยกตัวอย่าง
ประเมินผลก่อน
และวิเคราะห์
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร
กรณีศึกษา 
เรี ย นรู้ ก่ อ นและ
๓. การทำ�กิจกรรม
ห ลั ง บ ท เ รี ย น
กลุ่ม
(Pre & Post
๔. การอภิปรายกลุ่ม
Test)
๕. การฝึกทดลอง ๒. ร้อยละของ
ปฏิบัติการภาค
จำ�นวนชั่วโมง
สนาม
ที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึก
ท ด ล อ ง ป ฏิ บั ติ
การภาคสนาม

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
การสร้างโค้ช

วิชาที่ ๑.๑ เรื่อง แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

เรื่อง : แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านทุจริต
สาระสำ�คัญ

การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรือ่ งค่านิยมการต้านทุจริตไปสูผ่ เู้ รียน จะช่วยให้ผเู้ รียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสำ�คัญของปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน อันจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
๒. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูส้ อนเกีย่ วกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กบั ผูเ้ รียน โดยสามารถ
กระตุ้นการรู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
๓. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะของผูส้ อนให้สามารถนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็น
สื่อในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
แนวคิดหลักการโค้ชเพือ่ การรูค้ ดิ เพือ่ การต่อต้านการทุจริต  ประกอบด้วยรายละเอียดเนือ้ หา
หลัก ได้แก่
๑. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาทของผู้สอน ในโลกแห่ง
การเรียนรู้ยุคใหม่ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนทำ�หน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ
ให้ค�ำ ตอบทีถ่ กู ต้อง ใช้สอื่ สารทางเดียว กำ�หนดทิศทางการเรียน กำ�หนดงานให้ผเู้ รียน กำ�หนดวัตถุประสงค์
กำ�หนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ อนึ่งคำ�ว่า “ผู้โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้
หมายถึง ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
๒. ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการฝึกสอน โดยผู้สอน ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นโค้ช
ดึงศักยภาพของผูเ้ รียนด้านความรูค้ วามสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีก่ �ำ หนดไว้
การโค้ช (coaching) เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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(higher – order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง
กำ�หนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้
๓. เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน
การใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรง
แต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ
๔. หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
หลักการโค้ช (coaching) กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูไ้ ด้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยูก่ บั การเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้ใช้ความคิด และหาคำ�ตอบที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกคำ�ตอบให้กับผู้เรียน การโค้ช
เพื่อการรู้คิด เป็นมากกว่าการสอน (teaching)
๕. ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
มีองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) ทักษะทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ทแี่ สดงออกผ่านทาง EQ ซึง่ อยูท่ างสมองซีกขวา เป็นความสามารถทางสังคม
การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร และ ๒) ทักษะ
ด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills) จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่กำ�หนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ)
ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย
วิธีการฝึกอบรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา 
การทำ�กิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม
การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม

สื่อการเรียนรู้
๑. เอกสารประกอบการบรรยาย
๒. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
๓. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้านผู้นำ�ชุมชน
การวัดและประเมินผล
๑. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรูก้ อ่ นและหลังบทเรียน
(Pre & Post Test)
๒. ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
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หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาที่ ๑.๑ เรื่อง แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
๑. แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาทของผู้สอน ในโลกแห่งการเรียนรู้
ยุคใหม่ ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนทำ�หน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้คำ�ตอบ
ทีถ่ กู ต้อง ใช้สอื่ สารทางเดียว กำ�หนดทิศทางการเรียน กำ�หนดงานให้ผเู้ รียน กำ�หนดวัตถุประสงค์ กำ�หนด
กิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ อนึ่งคำ�ว่า “ผู้โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้หมายถึง
ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี้การโค้ชเพื่อการรู้คิดยังเป็นมากกว่าการเป็นผู้เอื้ออำ�นวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ (facilitator) ที่ผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิดและตั้ง
คำ�ถามสื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้
เรียนสามารถกำ�หนดวัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกำ�หนดกิจกรรมการเรียนรู้
และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การโค้ชเพือ่ การรูค้ ดิ มุง่ เน้นการฝึก (training) หรือกระบวนการ
พัฒนาผู้เรียนแต่ละคน (individual) ให้มีความรู้ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ที่ผู้สอนเป็นผู้ทำ�หน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน
ด้วยวิธีการเดียวกันภายในระยะเวลาที่เท่ากัน
การโค้ชเพื่อการรู้คิด มุ่งให้ผู้โค้ชใช้วิธีการฝึกสอนที่หลากหลาย ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จุดอ่อน และจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการพัฒนาที่แตกต่างกัน ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ช หมายถึง การเป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการพัฒนาที่สร้างสรรค์ และ
กระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้นำ�ศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและอาชีพ
การโค้ชเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านดีที่เป็นรูปธรรม
การโค้ชเพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการฝึกสอน โดยผู้สอน ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นโค้ช
ดึงศักยภาพของผูเ้ รียนด้านความรูค้ วามสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ การโค้ช (coaching) เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้น
สูง (higher – order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง
กำ�หนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้
เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน
การใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรง
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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แต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การตั้งคำ�ถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้คำ�แนะนำ� การให้หลักคิด
วิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ ที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (inspiration) และนำ�ไปสู่การ
แสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความสำ�คัญ
กับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของการเรียนรู้
หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
หลักการโค้ช (coaching) กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูไ้ ด้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยูก่ บั การเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้ใช้ความคิด และหาคำ�ตอบที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกคำ�ตอบให้กับผู้เรียน การโค้ช
เพื่อการรู้คิด เป็นมากกว่าการสอน (teaching) การโค้ชเพื่อการรู้คิด มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะและกระบวนการ
คิด ที่จะนำ�ไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (transformative learning)
๒. ตัง้ คำ�ถามผูเ้ รียนด้วยเทคนิคต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการคิด ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารวางแผน
การแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์
๓. สนับสนุนผู้เรียนให้มีการกำ�หนดเป้าหมายของการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการวางแผน
และการประเมินผลความสำ�เร็จ
๔. สังเกตและประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของการโค้ชในแต่ละครั้ง
๕. ประยุกต์เทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ในการโค้ชผู้เรียน ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและ
ความต้องการของแต่ละคนในลักษณะการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือผู้เรียน (scaffolding) ชี้แนะและ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
๖. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติที่นำ�ไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น
๗. ดำ�รงรักษาสิ่งที่ดีๆ ของผู้เรียน และให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ตัดสิน วิพากษ์ วิจารณ์ จับผิด
๘. ประเมินผลการโค้ช ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายตามสภาพจริง และนำ�สารสนเทศมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๙. การดำ�เนินการโค้ชบนพืน้ ฐานของการเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ความเชื่อของผู้รับการโค้ช เช่น คนอเมริกันตรงไปตรงมา กล้าแสดงออก มีความยุติธรรม
มีความเป็นประชาธิปไตย ต่อสู้เพื่อสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น คนญี่ปุ่น มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินยั มีความภักดีตอ่ องค์กรมีความสามารถทำ�งานเป็นกลุม่ ส่วนใหญ่มคี วามประหยัด มีความภูมใิ จทีเ่ กิด
เป็นชาวญี่ปุ่น

ตาราง ๑ บทบาท teacher , facilitator และ cognitive coaching

บทบาทของผู้สอน
(teacher)
๑. ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ
๒. ให้คำ�ตอบที่ถูกต้อง
๓. สื่อสารทางเดียว
และทิศทางการเรียน
๔. กำ�หนดงานให้ผู้เรียน
๕. กำ�หนดวัตถุประสงค์
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บทบาทผู้เอื้ออำ�นวยความสะดวก บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ในการเรียนรู้ (facilitator)
(cognitive coaching)
๑. กระตุ้นให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๒. กระตุ้นให้คิดและตั้งคำ�ถาม
๓. สื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้สอนและผู้เรียน
๔. ประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้
กับผู้เรียน

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

๑. พัฒนาความสามารถในการรับรู้
การคิด และการตัดสินใจ
๒. สร้างความรู้ใหม่จากการคิดไตร่ตรอง
และการสะท้อนคิด (reflective thinking)
๓. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด

บทบาทของผู้สอน
(teacher)
๖. กำ�หนดกิจกรรมการเรียนรู้
และเกณฑ์การวัดประเมินผล
การเรียนรู้

บทบาทผู้เอื้ออำ�นวยความสะดวก บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ในการเรียนรู้ (facilitator)
(cognitive coaching)
๕. ผู้เรียนสามารถกำ�หนดวัตถุประสงค์
และทิศทางการเรียนรู้
๖. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกำ�หนดกิจกรรม
การเรียนรู้และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้

๔. ใช้สุนทรียสนทนา (dialogue)
เพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
(transformative learning)
๕. ใช้คำ�ถามที่ทรงพลัง (power questions)
๖. ถอดบทเรียน (lesson learned)
๗. ผู้เรียนวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง

ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
มีองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) ทักษะทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ทแี่ สดงออกผ่านทาง EQ ซึง่ อยูท่ างสมองซีกขวา เป็นความสามารถทางสังคม
การจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร และ ๒) ทักษะ
ด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills) จะต้องมีความรู้ ความสามารถที่กำ�หนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ)
ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย
๑. ทักษะทางสังคม (soft skills)
ผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่ดี ควรมี soft skills ในการโค้ชดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อการโค้ชเพราะทำ�ให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังผู้โค้ช เกิดการรู้คิด พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะต่างๆ  สำ�หรับการโค้ชเพื่อการรู้คิด ควรมีทักษะ ดังต่อไปนี้
๑.๑ มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพ คือ ภาพที่ประทับใจผู้เรียนและชวนให้ติดตามบทเรียน
เช่น การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดด้วยคำ�สุภาพ และให้เกียรติผู้รับ
การโค้ช เป็นต้นบุคลิกภาพที่ดีของผู้โค้ชทำ�ให้เกิดความเจริญใจของผู้เรียน
๑.๒ มีมารยาททางสังคม เคารพสิทธิของบุคคล เช่น การกล่าวคำ�ขอบคุณ คำ�ขอโทษ
กับผู้เรียน การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาสุภาพ เป็นต้น การที่ผู้โค้ชมีมารยาททางสังคมที่ดี เป็นการสอนผู้
เรียนให้มีมารยาททางสังคมที่ดีตามไปด้วย เสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
๑.๓ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นหัวใจสำ�คัญของการโค้ช การสื่อสารที่ดี
จะต้องมีความชัดเจน กระชับ ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เชื่อถือได้ และมีความสมบูรณ์ การสื่อสารแบบ
ดูกาลเทศะ อาจไม่พดู อย่างทีค่ ดิ สือ่ สารตรงไปตรงมา คิดอะไรพูดอย่างนัน้ สือ่ สารอ้อม สือ่ สารเป็นทางการ
สื่อสารเป็นกันเอง
๑.๔ มีความสามารถในการใช้ภาษา โดยการใช้ภาษาทางบวกในการโค้ช ที่ทำ�ให้ผู้เรียน
เกิดกำ�ลังใจ เกิดความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สัมพันธภาพที่ดีเป็นปัจจัยทำ�ให้การโค้ชประสบความสำ�เร็จ เพราะ
การโค้ชเป็นเรื่องของความสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ซึ่งไม่สามารถ
ใช้อำ�นาจในการบังคับได้
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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๑.๖ การบริหารเวลา การวางแผนการทำ�งานในเวลาทีม่ อี ยูน่ นั้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทีม่ อี ยู่
อย่างจำ�กัด ด้วยการทำ�สิง่ ต่างๆ ทีละอย่าง การทำ�งานหลายๆ อย่างพร้อมกัน มีผลเสียต่อคุณภาพของงาน
การมีสติอยู่กับงานที่ปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน คือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ยึดติดอยู่กับอดีต และไม่ฟุ้งซ่านกับอนาคต
๑.๗ การตั้งคำ�ถามและการฟัง เป็นทักษะพื้นฐานสำ�คัญที่ผู้โค้ชจะต้องมีการตั้งคำ�ถามที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี คำ�ถามที่มีพลัง (power questions)
มุ่งถามให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  ตลอดจนคำ�ถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและเกิด
คำ�ถามในการเรียนรู้ต่อไป ส่วนการฟังนั้นเป็นการเคารพผู้รับการโค้ช เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้
และเป็นทักษะที่ทำ�ให้ ผู้โค้ชเข้าใจแนวความคิดและวิธีการคิดของผู้รับการโค้ช การฟังให้เข้าใจ และจับ
ประเด็นสำ�คัญได้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ดีสำ�หรับการให้คำ�แนะนำ� ชี้แนะ ในขณะที่ทำ�การโค้ช
๑.๘ การคิด การโค้ชเพื่อการรู้คิดมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้โค้ช จะต้องมีทักษะด้านการคิด
เพราะถ้าผู้โค้ชมีทักษะการคิดแล้วจะสามารถกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ช มีทักษะการคิดตามไปด้วย ทักษะ
การคิดที่สำ�คัญ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การตั้งคำ�ถาม การสังเกต การสะท้อนคิด (reflection)
๑.๙ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะสำ�คัญสำ�หรับการโค้ชเพื่อการรู้คิด ผู้เรียน
ซึง่ เป็นผูร้ บั การโค้ชจะต้องได้รบั การกระตุน้ การคิดแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ นอกจากจะทำ�ให้สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แล้ว ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วยหากผู้โค้ชเองมีทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์แล้ว ย่อมทำ�การโค้ชให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน
มีบุคลิกภาพที่ดี
มีมารยาท
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการใช้ภาษา
Soft Skills
ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

มีมนุษยสัมพันธ์ดี
การบริหารเวลา
การตั้งคำ�ถามและการฟัง
การคิด
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

แผนภาพ ๑ ทักษะทางสังคม (soft skills) ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ที่มา การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และอาจารย์
ดร.มารุต พัฒผล
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การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ soft skills ผู้โค้ชที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
soft skills ต่างๆ เพื่อให้การโค้ชบรรลุความสำ�เร็จ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
๑. การตระหนักรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม ผู้โค้ชควรตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมผู้โค้ช (ผู้สอนคนอื่นๆ) ซึ่งผู้สอนทุกคน คือ ทีมโค้ช ที่จะช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ความเป็นทีมมีลักษณะเป็นทีมเรียนรู้ (team learning) ที่มีการวิเคราะห์
เป้าหมาย ดำ�เนินการ และประเมินผลด้วยความรับผิดชอบต่อความสำ�เร็จร่วมกัน
๒. การมีวินัยในตนเอง เคารพ อดทน โค้ชต้องพัฒนาตนเองในด้านความมีวินัยในตนเอง
(self - discipline) ซึง่ ประกอบด้วยการนำ�ตนเอง (self - direction) การควบคุมตนเอง (self - control)
และการกำ�กับตนเอง (self - regulation) ความเคารพบุคคลอื่นซึ่งทำ�ให้การทำ�หน้าที่โค้ชเป็นไปด้วย
ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียน ผู้โค้ชและผู้เรียนร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้โค้ช
ยังต้องพัฒนาตนเองในด้านความอดทนและความใจเย็น เพราะการโค้ชแต่ละครัง้ อาจต้องใช้ความพยายาม
มากเป็นพิเศษ ดังนั้นหากผู้โค้ชขาดความอดทน และใจร้อน จะทำ�ให้การโค้ชไม่ประสบความสำ�เร็จ
๓. ทักษะแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับบุคคลรอบข้าง โค้ชควรพัฒนาตนเองในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการจัดการความรู้ที่ได้รับจากการโค้ช เช่น การแลกเปลี่ยนความสำ�เร็จ
ในการโค้ชผูเ้ รียน เทคนิคการจูงใจผูเ้ รียน เป็นต้น ทักษะการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีทกั ษะย่อย ประกอบด้วย
ทักษะการนำ�เสนอ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟัง
๔. การดำ�เนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา การพัฒนาตนเองด้านนี้มีความสำ�คัญมาก
โค้ชต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลา  สติ คือ การรู้ตัว รู้เท่าทันความคิดและ
อารมณ์ของตนเอง ส่วนปัญญา คือ การคิดเป็น ที่อยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผล และการมุ่งประโยชน์
ต่อส่วนรวม การพัฒนาสติและปัญญานัน้ สามารถทำ�ได้ทกุ เวลา ทุกสถานที่ และทุกกิจกรรมโดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องละทิ้งหน้าที่การงานแต่อย่างใด
นอกจากการพัฒนาตนเองทางด้านทักษะดังกล่าวแล้ว โค้ชยังต้องมีคณ
ุ ลักษณะเพิม่ เติมอีก
ดังต่อไปนี้
๑. การยอมรับ (acceptance) ผู้โค้ชควรให้การยอมรับความหลากหลายของผู้เรียน
ทั้งทางกายภาพ และทางความคิด การยอมรับผู้เรียนทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำ�คัญ
๒. ความเข้าใจ (understanding) ผูโ้ ค้ชควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ รียน เคารพ
สิทธิ มองผู้เรียนด้วยใจที่มีเมตตาโดยไม่ด่วนสรุปและตัดสินผู้เรียน เอาใจของผู้เรียนมาเป็นใจของตนเอง
ให้มาก
๓. ความจริงใจ (sincerity) ผู้โค้ชมีความจริงใจในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากการเรียนรู้ของผู้เรียนคุณลักษณะ และคุณภาพด้านต่างๆ ที่เป็นรากฐาน
ของการดำ�เนินชีวิตในอนาคต
๔. มีจริยธรรม (ethics) ด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นครูที่ดี คิด พูด ทำ� ในสิ่ง
ทีต่ รงกัน รักและเมตตาผูเ้ รียนอย่างเสมอภาค สิง่ สำ�คัญประการหนึง่ ทีต่ อ้ งมี คือ การให้ความยุตธิ รรมกับ
ผู้เรียนทุกคน เพราะความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของคุณธรรมด้านอื่นๆ
๕. มีความมั่นคงทางอารมณ์ (maturity) สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ การ
แสดงออกทางอารมณ์ด้วยการมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนานร่าเริง เบิกบาน ช่วยทำ�ให้จิตใจของ
ผู้เรียนแช่มชื่น เอื้อต่อการโค้ชมากขึ้น
๖. มีความยืดหยุ่น (flexibility) โดยการไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ หรือกรอบกติกามาก
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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จนเกินไป ทำ�ให้ผเู้ รียนไม่ตงึ เครียดผ่อนคลาย และมีความสุขเมือ่ อยูก่ บั ผูโ้ ค้ช และผูเ้ รียนสามารถรับรูแ้ ละ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายได้
๗. การประเมินทีเ่ สริมพลัง (empowerment evaluation) เป็นการประเมินทีเ่ น้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสุขจากการได้รับการสะท้อนผลการประเมิน สามารถใช้
สารสนเทศนำ�ไปพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดได้
๒. ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills)
นอกจากผู้โค้ชจะต้องมี “จรณ” หรือ soft skills แล้วยังต้องมีทักษะเชิงวิชาการ หรือ วิชา 
(hard skills) อีกด้วย ซึ่งทั้ง soft skills และ hard skills เป็นปัจจัยเอื้อให้การโค้ชดำ�เนินไปอย่าง
ราบรื่นและประสบความสำ�เร็จ ทักษะเชิงวิชาการ หรือวิชา (hard skills) ที่ผู้โค้ชต้องมีดังต่อไปนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (research knowledge)
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๒. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (technological knowledge)
- การเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- การนำ�เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับการโค้ช
- การนำ�เทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนรู้
๓. ความรู้ในวิธีการสอน (pedagogical knowledge)
- การคัดสรรวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ และผลลัพธ์การเรียนรู้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
- การให้ผลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
๔. ความรู้เกี่ยวกับสาระที่สอน รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ (content knowledge)
		
- การบูรณาการสาระสำ�คัญ (main concept) ที่เหมาะกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
- การปรับ (modify) สาระสำ�คัญให้ง่าย ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
สรุปแผนภาพองค์ประกอบของความรู้ทางวิชาการของผู้โค้ชดังแผนภาพต่อไปนี้
Research
knowledge

Technological
Knowlwdge
Hard
Skill

Pedagogical
knowledge
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Content
Knowlwdge

การใช้สัปปุริสธรรม ๗ ในการดำ�เนินการโค้ช
เนือ่ งจากการโค้ชเป็นกระบวนการทีอ่ าศัยความสัมพันธ์สว่ นบุคคล การรับฟัง และการยอม
ปฏิบัตติ ามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ดังนั้นผู้โค้ชจึงจำ�เป็นต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความเก่งใน
เชิงวิชาการซึ่งหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ คือ หลักธรรมที่ช่วยชี้แนวทางให้ผู้โค้ช สามารถปฏิบัติการโค้ช
ได้ประสบความสำ�เร็จ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
๑. รู้จักเหตุ สามารถคิดไตร่ตรองตามความเป็นจริงรู้ถึงสาเหตุที่เกิด
๒. รู้จักการคาดผล สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
๓. รู้จักตน สำ�รวจวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตน และพัฒนาจุดแข็งมาใช้ประโยชน์
๔. รู้จักประมาณ การรู้จักประมาณตนในการดำ�เนินชีวิต
๕. รู้จักกาล สามารถบริหารเวลาของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. รู้จักชุมชน เข้าใจและเรียนรู้สังคม นำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์
๗. รู้จักบุคคล การวางตน การเข้าสังคม ได้อย่างเหมาะสม
จากการที่ได้กล่าวถึง จรณทักษะ (soft skills) ทักษะเชิงวิชาการ (hard skills) และการใช้
สัปปุริสธรรม ๗ ของการโค้ช สามารถแสดงเป็นองค์ประกอบของการโค้ชเพื่อการรู้คิด ได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้

วิชา

จรณ

สัปปุริสธรรม ๗
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ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

วิชาที่ ๑.๒ เรื่อง กลไกและกระบวนการโค้ช					เวลา ๓ ชั่วโมง
เรื่อง : กลไกและกระบวนการของการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต
สาระสำ�คัญ

การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรือ่ งค่านิยมการต้านทุจริตไปสูผ่ เู้ รียน จะช่วยให้ผเู้ รียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสำ�คัญของปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน อันจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
๒. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูส้ อนเกีย่ วกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กบั ผูเ้ รียน โดยสามารถ
กระตุ้นการรู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
๓. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะของผูส้ อนให้สามารถนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็น
สื่อในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
๑. กลไกของการโค้ช
การโค้ชมีกลไกที่นำ�ไปสู่กระบวนการโค้ชและความสำ�เร็จของการโค้ช ได้แก่
๑. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (inspiring  your learners)  
๒. ให้กำ�ลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners)  
๓. แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners)
๔. สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your learners)  
๕. ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ (academic leadership)
๖. สุนทรียสนทนา (dialogue)
๗. การถอดบทเรียน (lesson learned)
๘. ความผูกพันของผู้เรียนกับผู้โค้ช (engagement)  
๙. การตั้งคำ�ถามกระตุ้นการคิด  (thinking questions)
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๒. กระบวนการโค้ช
ขั้นตอนของการโค้ชที่จะบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) การกำ�หนดเป้าหมาย
๒) การตรวจสอบสภาพจริง ๓) การกำ�หนดทางเลือก ๔) การตัดสินใจ และ ๕) การประเมินผลการโค้ช
๓. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยังยืน คือการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรูต้ า่ งจากการรับรู้ ไม่ใช่เพียงรับทราบ
ต้องเกิดการปรับเปลีย่ นการปฏิบตั   ิ ด้วยโมเดล  KUSAB ซึง่ เป็นหลักการหนึง่ ในการฝึกปฏิบตั ใิ นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
K knowledge
ความรู้
U understanding
ความเข้าใจ
S skill
ทักษะ
ความชำ�นาญ ความคล่องแคล่ว
A attitude
ทัศนคติ
การให้คุณค่า  ความชอบ
B behavior
พฤติกรรม
วิธีการฝึกอบรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา 
การทำ�กิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม
การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม

สื่อการเรียนรู้
๑. เอกสารประกอบการบรรยาย
๒. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
๓. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และปราชญ์ชาวบ้านผู้นำ�ชุมชน
การวัดและประเมินผล
๑. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรูก้ อ่ นและหลังบทเรียน
(Pre & Post Test)
๒. ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
เนื้อหาโดนสังเขป

วิชาที่ ๑.๒ เรื่อง กลไกและกระบวนการโค้ช

เวลา ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
๑. กลไกของการโค้ช
การโค้ชมีกลไกที่นำ�ไปสู่กระบวนการโค้ชและความสำ�เร็จของการโค้ชดังต่อไปนี้
๑. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (inspiring  your learners) ผู้โค้ชต้องใช้กลวิธี เทคนิค
ต่างๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ทำ�ให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้ กำ�หนดเป้าหมายของการเรียนรู้
และอยากปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญและมีประโยชน์		
๒. ให้กำ�ลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners) ผู้โค้ชมีความจริงใจในการ
ชมเชยผู้เรียน เมื่อผู้เรียนทำ�สิ่งต่างๆ ได้สำ�เร็จ และให้กำ�ลังใจเมื่อประสบกับความล้มเหลว โดยใช้คำ�ถาม
เพื่อการรู้คิดในการพัฒนาและปรับปรุง โดยไม่วิพากษ์ วิจารณ์
๓. แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners) ผู้โค้ชที่มีประสบการณ์สูง
จะสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้กบั ผูเ้ รียนได้ โดยใช้ค�ำ ถามหรือการให้ผเู้ รียน
คิดหาแนวทางด้วยตนเอง การเสนอแนวความคิด โดยไม่ลงมือทำ�ให้ เพราะทำ�ให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้
๔. สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your learners) ผู้โค้ชจำ�เป็นต้องทำ�ให้ผู้เรียน
เกิดความรูส้ กึ ท้าทายในการเรียนรู้ เพราะเมือ่ ผูเ้ รียนเกิดความรูส้ กึ ว่าสิง่ ทีเ่ ขาจะต้องเรียนรูน้ นั้ เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย
ความรู้ความสามารถของเขา จะทำ�ให้เกิดความมุ่งมั่น ความอุตสาหพยายามในการที่จะเรียนรู้ให้สำ�เร็จ
๕. ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ (academic leadership) ผู้โค้ชที่จะทำ�การโค้ชได้ดีนั้น จำ�เป็นต้อง
มีภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ คือการมีความรูใ้ นเนือ้ หาสาระทีต่ นเองจัดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
นำ�ความคิดรวบยอด หรือ concept ของความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติจริง
๖. สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการสือ่ สารกับผูเ้ รียน ด้วยจิตใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ ใช้เหตุผลหรือปัญญา
ในการพูด โดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรูส้ กึ รับฟังผูเ้ รียนด้วยใจทีเ่ ป็นกลางปราศจากอคติ ไม่ดว่ นสวนกลับ
ไม่ด่วนสรุป สุนทรียสนทนาเป็นปัจจัยของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning)
๗. การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับการโค้ช เช่น เทคนิคการตั้งคำ�ถาม วิธีการจูงใจ วิธีการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เป็นต้น
ผลจากการถอดบทเรียนจะทำ�ให้ผู้โค้ชมีองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือเรียกว่า  ปัญญาปฏิบัติ และ
สามารถนำ�ไปเรียนรู้ต่อยอด
๘. ความผูกพันของผูเ้ รียนกับผูโ้ ค้ช (engagement) การโค้ชเป็นความผูกพันส่วนบุคคล คือ
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถออกคำ�สั่งหรือบังคับให้ปฏิบัติตามได้ ผู้เรียนที่มีความผูกพันกับผู้โค้ช จะรับฟังคำ�โค้ช
(คำ�แนะนำ�) และนำ�ไปปฏิบัติด้วยตนเอง
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๙. การตัง้ คำ�ถามกระตุน้ การคิด (thinking questions) เป็นหัวใจทีส่ �ำ คัญของการโค้ช เพราะ
การโค้ชที่ดีจะต้องใช้คำ�ถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การโค้ชที่ดีเป็นมากกว่า
การให้ค�ำ ตอบทีถ่ กู ต้อง หากแต่อยูท่ กี่ ารดึงศักยภาพของผูเ้ รียนออกมา แล้วให้เขาพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง
เต็มตามศักยภาพ

ตาราง ๒ ตัวอย่างคำ�ถามจำ�แนกตามระดับการคิด

สาระสำ�คัญ
การทุจริต

ระดับการคิด/ตัวอย่างคำ�ถาม
ความรู้

ความเข้าใจ การนำ�ไปใช้ การวิเคราะห์

การทุจริตคือ การทุจริตทำ�ให้
อะไร
เกิดผลเสียต่อ
ท่าน/สังคม
อย่างไร

การ
ประเมินค่า

การ
สร้างสรรค์

เรามีวิธีการ การทุจริตก่อ ท่านคิดว่าคน เรามีวิธีใหม่ๆ
หลีกเลี่ยงและ ให้เกิดผลเสีย ทุจริตแต่ทำ�ให้ ในการป้องกัน
ป้องกันตนเอง ต่อตัวท่าน ประเทศชาติ การทุจริต
ให้ห่างไกล และครอบครัว พัฒนา เป็น
อย่างไร
จากการทุจริต
อย่างไร
ความคิดที่ถูก
อย่างไร
ต้องหรือไม่  
เพราะเหตุใด

๒. กระบวนการโค้ช
ขั้นตอนของการโค้ชที่จะบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑) การกำ�หนดเป้าหมาย
๒) การตรวจสอบสภาพจริง
๓) การกำ�หนดทางเลือก
๔) การตัดสินใจ
๕) การประเมินผลการโค้ช
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. การกำ�หนดเป้าหมาย (goal)
การกำ�หนดเป้าหมายของการโค้ชผูเ้ รียนแต่ละบุคคล มุง่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ทัง้ ด้าน
การรู้คิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธีการตั้งเป้าหมายควรกำ�หนดพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม สามารถสังเกตได้หรือวัดได้ เช่น
- ผู้เรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได้
- ผู้เรียนบวกเลขสองหลักได้
- ผู้เรียนทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้
- ผู้เรียนใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน
- ผู้เรียนช่วยเหลือแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆ
การกำ�หนดเป้าหมายของการโค้ชทีม่ คี วามชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำ�หรับผูเ้ รียนแต่ละคน
จะช่วยทำ�ให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือทำ�ให้ผู้โค้ชที่ทำ�หน้าที่โค้ชมองเห็นเป้าหมายใน
การโค้ชของตนเองด้วย อีกทั้งยังช่วยทำ�ให้การประเมินผลการโค้ชทำ�ได้ง่ายและตรงประเด็น
๒. การตรวจสอบสภาพจริง (reality)
การทบทวนสภาพจริงเกีย่ วกับคุณภาพของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ว่าเป็นอย่างไร
มีความต้องการพัฒนาหรือต้องได้รบั การโค้ชในประเด็นใด ซึง่ วิธกี ารตรวจสอบอาจเป็นการพิจารณา
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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ผลการเรียนรูท้ ผี่ า่ นมา พฤติกรรมการเรียนรูท้ สี่ งั เกตพบ หรือใช้วธิ กี ารซักถามแบบไม่เป็นทางการ ผลของ
การตรวจสอบสภาพจริง จะเป็นข้อมูลสารสนเทศสำ�หรับการกำ�หนดทางเลือกวิธกี ารโค้ช อีกทัง้ การตรวจสอบ
สภาพจริงช่วยยืนยันความถูกต้องของเป้าหมายการโค้ชได้อีกด้วย
๓. การกำ�หนดทางเลือก (option)
การกำ�หนดเทคนิควิธกี ารโค้ชบนพืน้ ฐานของสภาพจริงและตอบสนองเป้าหมายของ
การโค้ช เช่น การเลือกใช้เทคนิคสร้างความไว้วางใจ ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส พูดด้วยคำ�สุภาพ ไพเราะ
อ่อนหวาน หรือเทคนิคการตั้งคำ�ถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด แสวงหาคำ�ตอบ ค้นหาทางเลือก การตัดสินใจ
และการแก้ปัญหา เป็นต้น
การกำ�หนดทางเลือกในการโค้ช ควรมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการได้รับ
การโค้ชของผูเ้ รียนแต่ละคน ซึง่ มีความแตกต่างกันตลอดจนสอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รียน สภาพอารมณ์
ในขณะนั้น (จริตในการเรียนรู้ หรือลีลาการเรียนรู้)
การกำ�หนดทางเลือกของการโค้ชทีถ่ กู ต้อง ช่วยสนับสนุนให้การโค้ชประสบความสำ�เร็จ
คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน
๔. การตัดสินใจ (will, way, forward)
will คือ การตั้งเป้าหมาย การมุ่งมั่นในการโค้ชเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
way คือ แนวทางการปฏิบตั ทิ นี่ �ำ ไปสูค่ วามสำ�เร็จ โดยมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน และกำ�หนด
ขั้นตอนการประสบความสำ�เร็จ (milestone) ที่จะบรรลุในแต่ละขั้น
forward คือ การทบทวนผลการปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด
การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�หรับการโค้ช และลงมือปฏิบัติการโค้ชเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดมีดังนี้
- เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
- ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจ
- โค้ชแล้วผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้
- โค้ชแล้วผู้เรียนเกิดกำ�ลังใจและพลังการเรียนรู้
๕. การประเมินผลการโค้ช (evaluation)
การประเมินผลการโค้ช มีแนวคิดเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช มีพัฒนาการ
ทีด่ ขี นึ้ หรือไม่ ด้วยวิธกี ารประเมินตามสภาพจริง เป็นรายบุคคล เช่น การทดสอบ การซักถาม การประเมิน
ผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามจากเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน เป็นต้น แล้วนำ�ผลการประเมิน
มาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน
หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยังยืนมีหลักการที่สำ�คัญ คือ
๑) หลักการเสริมสร้างความเชื่อถือ และศรัทธา
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหี ลักการทีส่ �ำ คัญ คือ จะต้องให้ผทู้ เี่ ข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความเชื่อถือและศรัทธาเกิดขึ้นก่อน เมื่อทุกฝ่ายเกิดความเชื่อถือ
และศรัทธาแล้ว ก็จะทำ�ให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามทีต่ อ้ งการได้ เช่น ความเชือ่ ถือและศรัทธาทีม่ ตี อ่ หน่วยงานทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินงาน ความเชือ่ ถือและศรัทธา
ในชื่อเสียงและประสบการณ์ของวิทยากร เป็นต้น
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๒) หลักการรักษาระดับความสนใจให้อยู่ในระดับที่สูงอยู่เสมอ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการทีส่ �ำ คัญ คือ จะต้องทำ�ให้ผทู้ เี่ ข้ารับการพัฒนา
และฝึกอบรมที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่นั้น ให้อยู่ในระดับที่สูงเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
เกิดความสนในในเรื่องที่กำ�ลังรับรู้และรับฟัง โดยเฉพาะวิทยาการ ควรที่จะมีความสามารถในการสร้าง
ความสนใจผูท้ รี่ บั การพัฒนาและฝึกอบรม เช่น มีการให้ท�ำ กิจกรรมต่างๆ มีการใช้เทคนิคหรือวิธกี ารใหม่ๆ
ในการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น
๓) หลักการเสริมสร้างภาวะสมอง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการทีส่ �ำ คัญคือ จะต้องทำ�ให้ผทู้ เี่ ข้ารับการพัฒนา
และฝึกอบรมได้มีการเสริมสร้างภาวะสมองด้วยการฝึกให้รู้จักคิด ฝึกให้มีการปฏิบัติ ฝึกให้มีการโต้ตอบ
หรือฝึกให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งวิธีการฝึกต่างๆ เหล่านี้ จะทำ�ให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมเกิดความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างภาวะสมองของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมด้วย
๔) หลักการเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีในหัวข้อต่างๆ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการทีส่ �ำ คัญ คือ จะต้องทำ�ให้ผทู้ เี่ ข้ารับการพัฒนา
และฝึกอบรม ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำ�คัญ ประโยชน์ และความจำ�เป็น ที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่อง หัวข้อ
และเนื้อหาต่างๆ ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรของการพัฒนาและฝึกอบรม จึงเป็นหลักการสำ�คัญที่ว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องยึดหลักการเพือ่ เสริมสร้างภาพพจน์ทดี่ ใี นหัวข้อต่างๆ ให้กบั ผูท้ เี่ ข้ารับ
การพัฒนาและฝึกอบรม
๕) หลักการเสริมสร้างความเข้าใจ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการทีส่ �ำ คัญ คือ จะต้องทำ�ให้ผรู้ บั การพัฒนาและ
ฝึกอบรม เกิดความเข้าใจ สามารถนำ�ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ไปได้ กล่าวคือผูท้ รี่ บั การพัฒนาและฝึกอบรม เมือ่ ได้ความรูจ้ ากการพัฒนาและฝึกอบรมแล้ว
จะต้องมีความเข้าใจได้ด้วยว่าจะนำ�ความรู้ที่ได้นั้น ไปใช้หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่างไร
ทำ�ไมถึงต้องทำ�เช่นนัน้ ดังนัน้ จึงเป็นหลักการสำ�คัญทีว่ า่ จะต้องเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้ กับผูท้ ี่
เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมด้วย
๖) หลักการเน้นหรือยํ้า
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการทีส่ �ำ คัญ คือจะต้องทำ�ให้ผทู้ เี่ ข้ารับการพัฒนา
และฝึกอบรม สามารถทีจ่ ะจดจำ�จากสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการพัฒนาและฝึกอบรมให้ได้ การทีจ่ ะทำ�ให้สงิ่ ทีไ่ ด้รบั
จากการพัฒนาและฝึกอบรมสามารถจดจำ�ได้ดนี นั้ วิธกี ารหนึง่ ทีน่ ยิ มใช้กนั ก็คอื การเน้นหรือการยาํ้ นัน่ เอง
ยกตัวอย่างเช่น การที่บุคคลบางคนร้องเพลงบางเพลงได้ทั้งๆ ที่ไม่เคยเห็นเนื้อเพลงนั้นเลย ทั้งนี้ อาจจะ
เป็นเพราะบุคคลผู้นั้นได้ยินและได้ฟังเพลงนั้นบ่อยๆ จึงทำ�ให้จดจำ�เนื้อเพลงและร้องเพลงนั้นได้ในที่สุด
นี่คือหลักการสำ�คัญที่ว่าจะต้องมีการเน้นหรือยํ้ากับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
จากหลักการที่สำ�คัญในขั้นตอนการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยังยืน คือการเรียนรู้ที่
ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ต่างจากการรับรู้
ไม่ใช่เพียงรับทราบ ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ  ด้วยโมเดล  KUSAB
K knowledge
ความรู้
U understanding ความเข้าใจ
S skill
ทักษะ
ความชำ�นาญ ความคล่องแคล่ว
A attitude
ทัศนคติ
การให้คุณค่า  ความชอบ
B behavior
พฤติกรรม
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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๑. ความรู้ (knowledge)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องครอบคลุมปัจจัยทำ�ให้ผรู้ บั การพัฒนาและฝึกอบรม
มีความรูใ้ นหัวข้อ เนือ้ หาสาระหรือหลักสูตรทีเ่ ข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม และสามารถทีจ่ ะนำ�มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
๒. ความเข้าใจ (understanding)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยทีท่ �ำ ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
มีความเข้าใจว่าความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการพัฒนาและฝึกอบรม มีความจำ�เป็นอย่างไร ทำ�ไมต้องปฏิบตั เิ ช่นนัน้
สามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างไร กล่าวได้ว่า นอกจากจะรู้ในเรื่องนั้นๆ แล้ว จะต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นๆ ด้วย
๓. ทักษะ (skill)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะทำ�ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม มีทักษะ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกหลัก ถูกวิธี และถูกต้อง จะเป็นการลด
ความสูญเสียและปัญหาต่างๆ ขององค์การ เพือ่ จะทำ�ให้เกิดผลจากการปฏิบตั งิ านทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
ต่อองค์การมากที่สุด
๔. ทัศนคติ (attitude)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะทำ�ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมมีความเข้าใจในองค์การ หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน และการปฏิบัติงานมากขึ้น กล่าวคือ
เมื่อบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน และองค์การแล้ว จะทำ�ให้ปัญหาต่างๆ
ในองค์การลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง ระบบการทำ�งาน การบริหารจัดการ
ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการกำ�หนดนโยบายขององค์การต่างๆ เหล่านี้ ก็จะลดลงไปได้ในที่สุด
๕. พฤติกรรม (behavior)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะทำ�ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เป็นไปตามความต้องการขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมทีเ่ กิดจากวัฒนธรรมองค์การ เมือ่ มีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้ว จะทำ�ให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม มีพฤติกรรมที่ถูกที่ควร
ถูกต้องเหมาะสม และในที่สุดก็จะเป็นวัฒนธรรมขององค์การและเอกลักษณ์ขององค์การต่อไป
เทคนิคที่ใช้ในการดำ�เนินการ
๑. ทำ�ให้เขาได้คิดระลึกถึงสิ่งที่ทำ�มาในอดีตที่ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและส่งต่อ
ในอนาคต (ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสามารถเลือกที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองต่อไป)
๒. ทำ�ให้เขาได้เรียนรู้ เข้าใจ  ในอุปสรรคที่ทำ�ให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
เพื่อเอาชนะได้อย่างประสบความสำ�เร็จ
๓. สร้างความมั่นใจในตนเอง  ชมตนเอง  ทำ�ให้เกิดความกล้าในการเปลี่ยนแปลงตนเอง  
เกิดความเชื่อใหม่ๆ กระทำ� ฝึกฝน จนเป็นพฤติกรรมประจำ�ของแต่ละบุคคล
๔. การฝึกฝน  นำ�เรือ่ งทีต่ นเองอยากเปลีย่ นแปลงไปฝึกฝน  ปฏิบตั จิ นเป็นนิสยั และวิถชี วี ติ   
ก้าวข้ามอุปสรรคจนเป็นอุปนิสัยใหม่ของตนเอง
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เรื่อง : เรียนรู้ผู้เรียน
สาระสำ�คัญ

การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรือ่ งค่านิยมการต้านทุจริตไปสูผ่ เู้ รียน จะช่วยให้ผเู้ รียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสำ�คัญของปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน อันจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
๒. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูส้ อนเกีย่ วกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กบั ผูเ้ รียน โดยสามารถ
กระตุ้นการรู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
๓. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะของผูส้ อนให้สามารถนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็น
สื่อในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
     
โดยธรรมชาติของผูเ้ รียนย่อมมีความแตกต่างกัน ทัง้ ด้านจิตใจ อารมณ์ สติปญ
ั ญา ความสนใจ
ความเชื่อ รวมถึงประสบการณ์ในแต่ละบุคคลด้วย การโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตนั้น โค้ชจึงจำ�เป็นต้อง
เรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละประเภท และสามารถนำ�เทคนิควิธีตลอดจนเครื่องมือต่างๆ มาใช้ให้
เหมาะสมและสามารถถ่ายทอดการรู้คิดต้านทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียดเนื้อหา
ของหลักการเรียนรู้ผู้เรียน ประกอบด้วย ๒ หัวข้อ ดังนี้
๑. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต ๖
การโค้ชเป็นกระบวนการที่จะต้องให้ความสำ�คัญกับทั้งโค้ชและผู้เรียน ซึ่งการดึง
ศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรู้คิดต้านทุจริตนั้น เป็นผลมาจากการสังเกตและ
เรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การนำ�เอา หลักจริต ๖ มาใช้ในการกำ�หนดประเภทและอธิบายลักษณะของ
ผูเ้ รียน จะช่วยให้โค้ชสามารถเลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านตัวแทนของสัตว์ทมี่ ี
ลักษณะนิสัยต่างๆ ทั้ง ๖ ลักษณะ เพื่อให้สามารถนำ�ไปใช้ได้เป็นการทั่วไปและง่ายต่อการเข้าใจ
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๒. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
   
ในปัจจุบัน หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ได้ให้ความสำ�คัญ เรื่อง Generation มากขึ้น
การแบ่งกลุม่ คนตามช่วงอายุ ตาม Generation จะเป็นการอธิบายว่า Generation คืออะไร มีพฤติกรรม
และความสนใจในสิ่งใดบ้าง เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำ�หรับการโค้ชในการทำ�ความเข้าใจและปรับใช้เทคนิค
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
วิธีการฝึกอบรม
๑. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
๒. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำ�กิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
๓. การถอดบทเรียน (lesson - learned)
สื่อการเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสำ�เร็จ รูปแบบสือ่ ผสม เกมส์
การ์ตูน นิทาน ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
๑. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรูก้ อ่ นและหลังบทเรียน
(Pre & Post Test)
๒. ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
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รายละเอียดเนื้อหา
โดยธรรมชาติของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา  ความ
สนใจความเชือ่ รวมถึงประสบการณ์ในแต่ละบุคคลด้วย การโค้ชเพือ่ การรูค้ ดิ ต้านทุจริตนัน้ โค้ชจึงจำ�เป็น
ต้องเรียนรูธ้ รรมชาติของผูเ้ รียนในแต่ละประเภท และสามารถนำ�เทคนิควิธตี ลอดจนเครือ่ งมือต่างๆ มาใช้
ให้เหมาะสมตามและสามารถถ่ายทอดการรู้คิดต้านทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียด
เนื้อหาของหลักการเรียนรู้ผู้เรียน ประกอบด้วย ๒ หัวข้อ ดังนี้
๑. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต ๖
การโค้ชเป็นกระบวนการทีจ่ ะต้องให้ความสำ�คัญกับทัง้ โค้ชและผูเ้ รียน ซึง่ การดึงศักยภาพ
ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรู้คิดต้านทุจริตนั้น เป็นผลมาจากการสังเกตและเรียนรู้
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เนื้อหาของวิชาที่ ๑.๓ นี้ จึงเป็นการนำ�เอา หลักจริต ๖ มาใช้ในการกำ�หนดประเภท
และอธิบายลักษณะของผู้เรียนเพื่อให้โค้ชสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผ่านตัวแทนของสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยต่างๆ ทั้ง ๖ ลักษณะ เพื่อให้สามารถนำ�ไปใช้ได้เป็นการทั่วไปและ
ง่ายต่อการเข้าใจ
จริต ๖
โค้ชเรียนรู้และสังเกตผู้เรียน ธรรมชาติของผู้เรียนด้วยหลักจริตทั้ง ๖ จริต หรือ จริยา แปลว่า
ความประพฤติ พืน้ เพของจิต อุปนิสยั หรือแบบประเภทใหญ่แห่งพฤติกรรมของคน โดยจริตในการเรียนรู้
จริตของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ ๖ แบบ ได้แก่
ผู้เรียน
บทบาทโค้ช
กระทิง
(โทสะจริต)

ชอบความเร็ว ชอบให้สรุป ไม่ชอบเยิ่นเย้อ พูดเร็ว สื่อสารรวดเร็ว ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม
พูดเสียงดัง
กระชับ ไม่ขยายรายละเอียดมากจนเกินไป

หมีโคอาล่า
(โมหะจริต)

ง่วงเหงาหาวนอน ชอบหลับ ขาดความคล่องแคล่ว ต้องกระตุน้ ให้ตนื่ ตัว กระตุน้ ให้กระฉับกระเฉง สร้าง
ความสนุกสนานและท้าทาย

กระต่าย
(ศรัทธาจริต)

ตื่นเต้น เชื่อง่าย ตัดสินใจเชื่ออย่างเดียวโดยไม่ได้ อธิ บ ายให้ เ หตุ ผ ล ยกตั ว อย่ า งสนั บ สนุ น แสดง
พิจารณาถี่ถ้วน
ตัวอย่างประกอบให้เห็นจริง ชี้นำ�ให้เกิดการปฏิบัติ
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์

สิงโต
(พุทธจริต)

ใฝ่รู้ ช่างสงสัย ชอบซักถาม ชอบคิด พิจารณาด้วย ให้กำ�ลังใจ เสริมแรงทางบวก ชมเชย กระตุ้นให้เกิด
เหตุผลอย่างลึกซึง้ ชอบใช้ปญ
ั ญาพิจารณาตามความ การตัดสินใจ ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล
เป็นจริง ไม่เชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผลรองรับ
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ผู้เรียน

บทบาทโค้ช

ลิง
(วิตกจริต)

ลังเล คิดเรื่องนี้ทีเรื่องนั้นที เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่ ให้กำ�ลังใจ เสริมแรงทางบวก ชมเชย กระตุ้นให้เกิด
สามารถยึดเกาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานๆ ไม่ การตัดสินใจ ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล
ตัดสินใจ

นกยูง
(ราคะจริต)

ชอบความสวยงาม ความสุภาพอ่อนหวาน เรียบร้อย ใช้ภาษาสุภาพ ให้ความสำ�คัญกับอารมณ์และความ
มองภาพรวม
รู้สกึ

๒. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation
   
ในปัจจุบัน หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ได้ให้ความสำ�คัญ เรื่อง Generation มากขึ้น
การแบ่งกลุม่ คนตามช่วงอายุ ตาม Generation จะเป็นการอธิบายว่า Generation คืออะไร มีพฤติกรรม
และความสนใจในสิ่งใดบ้าง เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำ�หรับการโค้ชในการทำ�ความเข้าใจและปรับใช้เทคนิค
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
Generation
Generation คือ ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมี
ลูกคนแรกของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก ดังนั้นในแต่ละ Generation ก็จะห่างกันประมาณ ๒๐ กว่าปี
ซึ่งในเรื่อง Generation นี้มีคนศึกษากันมากมายโดยเฉพาะสายทางด้านสังคมศาสตร์ ที่จะศึกษาทั้งใน
ด้านพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ความคิดต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ในด้านการตลาดเองก็ให้ความสนใจกับ
เรื่องนี้ไม่น้อย เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ส่งผลต่อการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด
               ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่ง Generation ไว้ถึง ๗ Generation ด้วยกัน คือ
๑) Lost Generation
๒) Greatest Generation
๓) Baby Boomers
๔) Generation Jones
๕) Generation X
๖) Generation Y
๗) New Silent Generation
              อย่างไรก็ตาม การแบ่งโดยทั่วไปจะมีเพียง ๔ Generation คือ Baby Boomer, Generation
X, Generation Y และ Generation Z
              ในแต่ละกลุ่มของ Generation มีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งในด้านความคิด ค่านิยม
ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน สาเหตุที่คนแต่ละช่วงวัยมีความคิด
และพฤติกรรมต่างกันเป็นเพราะว่าสภาพสังคมในช่วงนั้นๆ เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมความคิดและทำ�ให้
เกิดพฤติกรรมเหล่านัน้ ขึน้ มา เช่น ในสมัยก่อนมีคา่ นิยมว่าคนทีร่ บั ราชการจะดูดี เป็นอาชีพทีม่ เี กียรติ จึงส่งผล
ให้ปัจจุบันรุ่นพ่อรุ่นแม่มักสนับสนุนให้ลูกรับราชการ ทั้งๆ ที่ในปัจจุบันมีอาชีพที่สร้างความมั่นคงได้อีก
หลายอาชีพ
Baby Boomers หรือ Gen B
กลุม่ Baby Boomer คือ กลุม่ คนทีเ่ กิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๗ โดยมีอายุประมาณ
๔๙ ปีขึ้นไป หากนับจากอายุแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วนั่นเอง
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           สาเหตุที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่า Baby Boomers นั้นมีผลมาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผู้ชาย
ต้องถูกไปเกณฑ์ทหาร พอสงครามจบลงก็กลับมาแต่งงานและมีลูกกันเป็นจำ�นวนมาก ดังนั้นคน Gen B
ส่วนใหญ่จึงเกิดมาภายหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลงนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า  Boom เพราะ
เด็กเกิดใหม่มจี �ำ นวนมาก พ่อแม่ของคนกลุม่ นีเ้ จอแต่เรือ่ งลำ�บากทัง้ เรือ่ งสงคราม การเมืองและเศรษฐกิจ
ทำ�ให้ครอบครัวใช้ชวี ติ กันอย่างแร้นแค้น ด้วยเหตุนคี้ นกลุม่ Gen B จึงมีลกั ษณะนิสยั อดทน จริงจัง เพราะ
อยู่ทันช่วงที่ได้เห็นความลำ�บากของพ่อแม่
           ในด้านการทำ�งานกลุ่ม Gen B ถือว่าเป็นคนที่สู้งานมากที่สุด มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความอดทน ให้ความสำ�คัญกับงาน มุ่งมั่นทำ�จนกว่าจะประสบความสำ�เร็จ ชอบ
พิสูจน์ความสามารถของตนเอง เนื่องจากเป็น Generation ที่จำ�นวนประชากรเยอะ ต้องแข่งขัน
กันทำ�งาน หางานทำ� จึงจะเห็นได้ว่าคน Gen B ยอมทำ�งานหนักเพื่อได้เห็นตัวเองประสบความสำ�เร็จ
วางรากฐานให้กบั ครอบครัวในอนาคต โดยอาจคาดหวังว่าไม่อยากให้คนรุน่ ต่อไปยากลำ�บากเหมือนตัวเอง
และข้อดีของคน Gen B ที่ผู้บริหารในองค์กรชอบมากที่สุดคือ ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน ในส่วนของพฤติกรรม
การใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่หวือหวา รักครอบครัว
Generation X หรือ Gen X
                Gen X คือ กลุ่มคนที่มีอายุลดหลั่นลงมาอีกช่วงหนึ่ง เกิดประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๒๒
อายุ ๓๔-๔๘ ปี คนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงที่ไม่ลำ�บากเท่ารุ่น Baby boomers และยังเป็นช่วงของสันติภาพ
สภาวะโลกสงบเรียบร้อย หลายๆ ประเทศเริม่ มีความมัง่ คัง่ ดังนัน้ การใช้ชวี ติ ของคนรุน่ นีจ้ งึ เริม่ มีเทคโนโลยี
เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อย เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม วอล์คแมน เป็นต้น
                ในด้านการทำ�งาน ยุคนี้เริ่มมีทัศนคติในการทำ�งานเปลี่ยนไป โดยมองว่างานไม่ใช่ทุกอย่าง
ของชีวติ คน Gen X มีความทะเยอทะยานก็จริง แต่กร็ สู้ กึ ว่าชีวติ ควรอิสระ ดังนัน้ การทำ�งานจึงทำ�ไปตาม
หน้าที่ หากทำ�แล้วไม่ก้าวหน้าก็เปลี่ยนงาน ไม่ได้ภักดีต่อองค์กรเหมือนคนรุ่นก่อน แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของ
คนกลุ่มนี้คือ หันมาให้ความสำ�คัญกับครอบครัวมากขึ้น มองว่าครอบครัวสำ�คัญที่สุด จะเห็นได้ว่าคนรุ่น
พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่มักจะรักคนในครอบครัว ทำ�อะไรก็คิดถึงครอบครัว ห่วงลูกหลาน นอกจากนี้สิ่งที่
แตกต่างอีกอย่างของคน Gen X คือรู้จักการพักผ่อน หาความสุขให้ตัวเองมากขึ้น
                อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนรุ่นนี้จะเติบโตมาในยุคที่เริ่มมีเทคโนโลยี แต่ก็พบว่าพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้พรํ่าเพรื่อ หรือเน้นความสนุก แต่เขาเน้นใช้เพื่อการทำ�งาน ในทางที่มีประโยชน์
ใช้อย่างเหมาะสมพอดีกับความจำ�เป็น อาจเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ได้เข้าถึงทุกครัวเรือน
เหมือนปัจจุบันนี้
Generation Y หรือ Gen Y
ปัจจุบันเป็นยุคของคนเจน Y หรือคนรุ่นใหม่นั่นเอง โดยคนเจน Y คือคนที่เกิดระหว่างปี
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๓ หรือมีอายุประมาณ ๑๓-๓๓ ปี หากนับดูอายุแล้วก็พบว่าคนกลุ่มนี้เป็นลูกของคนที่
เกิด Gen X
ช่วง พ.ศ.นี้ คือช่วงทีว่ วิ ฒ
ั นาการด้านเทคโนโลยีเริม่ เข้ามา และพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ จากรุน่ แรกๆ
คอมพิวเตอร์มีราคาสูงถึง ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง บ้านใครมีคอมพิวเตอร์ใช้ถือว่ามีฐานะ
ทางบ้านดีทเี ดียว แต่เมือ่ เวลาผ่านไปเทคโนโลยีมมี ากขึน้ ทำ�ให้ราคาเริม่ ถูกลงจนปัจจุบนั ใครๆ ต่างก็ครอบครอง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือถือ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์แอลซีดี ไอแพด เกมส์ ฯลฯ
ได้อย่างง่ายดายขึ้น ดังนั้นคน Gen Y จึงเกิดมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ไอทีและ
อินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
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ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ กิดมาท่ามกลางเทคโนโลยี ทำ�ให้คนรุน่ Generation Y มีความสามารถ
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพือ่ จะใช้ท�ำ งาน ติดต่อสือ่ สาร แต่ในขณะเดียวกันการให้ความสำ�คัญกับสังคมรอบข้าง
ก็น้อยลง โดยไปเพิ่มความสำ�คัญในโลกไซเบอร์แทน นอกจากนี้ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ยังใจร้อน
กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ชอบความท้าทาย ไม่ชอบการขู่เข็ญ
บังคับ หากเจอพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ชอบบังคับหรือไม่เข้าใจในตัวตนก็มักจะมีอาการไม่พอใจ มีค่านิยมที่
ต่างจากคนรุ่นก่อนทั้งในเรื่องการดำ�เนินชีวิตและการทำ�งาน
ในด้านการทำ�งานคน Gen Y ถือว่าเป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กรยุคใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะ
คนกลุ่มนี้เน้นการทำ�งานเชิงรุก ใช้ทักษะทางความคิด มีระบบการจัดการที่ดีในแบบฉบับของคน Gen Y
แม้นิสัยจะไม่ชอบงานหนักแต่รับรองเถอะว่าการใช้ความคิดบวกกับการต่อสู้กับความท้าทาย มีความ
สามารถในการสืบค้นข้อมูลและนำ�เสนอข้อมูล ทำ�ให้ผลงานของคน  Gen Y เข้าตาไม่มากก็น้อย แต่ใน
เรื่องความภักดีต่อองค์กรอาจสู้คนรุ่น Baby Boomer ไม่ได้ เพราะคนรุ่นใหม่ยิ่งทำ�งานเก่งยิ่งต้องการ
ความก้าวหน้า หากทีเ่ ดิมทำ�แล้วรูส้ กึ ไม่ขยับไปไหนหรือไม่มคี นเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น คน Gen
Y ก็พร้อมที่จะหาที่ทำ�งานใหม่ทันที
Generation Z หรือ Gen Z
Gen Z หรือ Silent Generation การสือ่ สารระหว่างคนกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นการสือ่ สารผ่าน
ข้อความบนหน้าจอมือถือ หรือคอมพิวเตอร์แทนการพูด สมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะของชาว Gen Z โทรศัพท์มือถือ
ทั้งกลุ่มสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตถือว่าเป็นอวัยวะที่ ๓๓ โดยได้มีการให้ลักษณะของ Gen Z ว่า Digital
in their DNA โลกดิจิทัลสำ�หรับคนรุ่นนี้จึงสำ�คัญยิ่งกว่าตัวเงิน Gen Z รับข้อมูลข่าวสารมากมาย
อย่างรวดเร็ว ทั้งข่าวทันโลก และวิเคราะห์สถิติเรื่องต่างๆ เพื่อคาดการณ์อนาคต เป็นผลให้ตัดสินใจ
ทำ�อะไรอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบรอคอย แต่กเ็ ป็นคนทีก่ ลัวอนาคตด้วย เรียนอะไรดีไม่ตกงาน อาชีพอะไรมัน่ คง
คน Gen Z เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้น เพราะเพียงลัดนิ้วเดียว
ก็สามารถคุยกับเพือ่ นต่างชาติทมี่ จี ากอีกซีกโลกได้ แม้วา่ จะต่างพืน้ ฐานวัฒนธรรมก็อาจมีความชอบความ
บันเทิงเดียวกัน ซึ่งการเชื่อมโลกแบบนี้ ทำ�ให้ Gen Z มีความรู้สึกเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่าง
ได้ง่ายมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีที่แตกต่าง
แต่ก็อาจจะยิ่งเทิดทูนความเป็นทุนนิยมมากขึ้น
ด้วยชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วทำ�ให้เด็กรุ่น Gen Z มีความอดทนรอคอยตํ่า  ชอบทำ�งานหลายๆ
อย่างพร้อมกัน  ต้องการคำ�อธิบายมากขึ้น ต้องมีเหตุผล ต้องรู้สึกว่าได้เข้าใจกับทุกเรื่องในชีวิต อยากมี
ส่วนร่วมในครอบครัว ต้องการตัดสินใจชีวิตตัวเอง ดังนั้นจึงกล้าคิดและกล้าถามมากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน
หมดยุคของการที่วัยรุ่น Gen Z (และ Gen Y ตอนปลาย) จะยอมรับเหตุผลแค่ว่า “ไม่ต้องยุ่งหรอก
เรือ่ งของผูใ้ หญ่” แล้ว ผูใ้ หญ่จงึ ควรเปิดโอกาสให้ Gen Z คิด และแสดงความคิดเห็นเรือ่ งในครอบครัวด้วย
หากกีดกันหรือไม่อธิบายอะไรจะระเบิดได้ง่ายๆ หรือหากไม่พอใจคำ�อธิบาย เขาก็จะไปหาคำ�อธิบายจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไป ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ได้คิด สอนการแสดงเหตุผล
อย่างถูกต้อง อธิบายอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า
การเรียนรู้ของ Gen Z เน้นผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ถ้าสามารถจัดห้องเรียนโดย
นำ�เอาเทคโนโลยีมาเสริมกับกิจกรรม ให้แรงจูงใจ มีการแข่งขัน มีรางวัล จะช่วยให้ชาว Gen Z กระตือรือร้น
ในการเรียนรู้มากขึ้น  Gen Z ไม่เหมาะกับการเรียนแบบบรรยายมากๆ แต่สนใจในข้อมูลแนวกราฟ ภาพ
สถิติชัดเจน เน้นข้อมูลสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายๆ เพราะมีแนวโน้มว่าชาว Gen Z จะเริ่มต้นจดจำ�ข้อมูลได้ดีจาก
ข้อมูลสั้นๆ เหล่านี้ ตามแบบฉบับโลกออนไลน์ที่ข้อมูลไหลเร็ว
26

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
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วิชาที่ ๑.๔ เรื่อง เทคนิคสำ�คัญในการโค้ช						เวลา ๓ ชั่วโมง
เรื่อง : เทคนิคสำ�คัญในการโค้ช
สาระสำ�คัญ

การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรือ่ งค่านิยมการต้านทุจริตไปสูผ่ เู้ รียน จะช่วยให้ผเู้ รียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความสำ�คัญของปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน อันจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
๒. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูส้ อนเกีย่ วกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กบั ผูเ้ รียน โดยสามารถ
กระตุ้นการรู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียน
๓. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะของผูส้ อนให้สามารถนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็น
สื่อในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา
     
แนวคิดหลักการโค้ชเพือ่ การรูค้ ดิ เพือ่ การต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยรายละเอียดเนือ้ หา
หลัก ๕ ประการ ดังนี้
๑. การสื่อสารเชิงบวก (positive communication)
        
การใช้การสื่อสารเชิงบวก ในระหว่างการสะท้อนผลการประเมินไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
๒. คำ�ถามที่ทรงพลัง (power questions)
คำ�ถามที่ทรงพลัง เป็นคำ�ถามกระตุ้นการคิด และนำ�ไปสู่การเรียนรู้ เป็นคำ�ถามที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เป็นคำ�ถามแบบเปิด การตั้งใจฟัง เปิดโอกาสรับฟัง รอคอยการ
รับฟังอย่างจริงจัง
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๓. การสะท้อนคิด (reflection)
การสะท้อนคิด หมายถึง การให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง ทบทวน (reflective thinking)
พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบมีเหตุผล ด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการทบทวนประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติของตนเอง เพื่อนำ�ไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้ การค้นพบจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนำ�นวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
นวัตกรรม (innovation) เป็นการนำ�ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแนวคิด
แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการสื่อและเทคนิคต่างๆ ที่นำ�มาใช้ เพื่อเป็นตัวกลางหรือช่องทาง
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ทำ�ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียนได้กระจ่างชัดเจนยิง่ ขึน้ อันจะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและเกิด
ค่านิยมต้านทุจริต อาทิ ชุดการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสำ�เร็จรูปแบบสือ่ ผสม เกมส์
การ์ตูน นิทาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม
๕. การถอดบทเรียน (lesson - learned)
การถอดบทเรียน (lesson - learned) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยเป็น
กระบวนการดึงเอาความรูจ้ ากการทำ�งานออกมาใช้เป็นทุนในการทำ�งานเพือ่ ยกระดับให้ดยี งิ่ ขึน้ การถอด
บทเรียนจึงเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นบทเรียน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วม
กระบวนการ ซึ่งผลที่ได้จากการถอดบทเรียน ทำ�ให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็นรูปธรรม และ
เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันของผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการอันนำ�มาซึง่ การปรับวิธคี ดิ และเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทำ�งาน
ที่สร้างสรรค์มีพลังและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีการฝึกอบรม
๑. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
๒. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำ�กิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม
๓. การถอดบทเรียน (lesson - learned)
สื่อการเรียนรู้
เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสำ�เร็จรูปแบบสื่อผสม เกมส์
การ์ตูน นิทาน ฯลฯ
การวัดและประเมินผล
๑. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน
(Pre & Post Test)
๒. ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
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ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาที่ ๑.๔ เรื่อง เทคนิคสำ�คัญในการโค้ช						เวลา ๓ ชั่วโมง
รายละเอียดเนื้อหา
     
เทคนิคสำ�คัญในการโค้ช ประกอบด้วย ๕ ประการ ดังนี้
๑. การสื่อสารเชิงบวก (positive communication)
การใช้การสื่อสารเชิงบวก ในระหว่างการสะท้อนผลการประเมินไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ดังนี้
๑) ให้ความเอาใจใส่ตอ่ ผูเ้ รียน ให้ความสำ�คัญกับผูเ้ รียนในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีที่ต้องให้ความเคารพ ให้ความสำ�คัญกับมิติทางด้านจิตใจ
๒) ใช้ภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก ถึงความห่วงใย
ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้เรียน
๓) ใช้ภาษาเชิงบวก หลีกเลี่ยงคำ�ตำ�หนิ
๔) การสื่อสารในแนวราบ เป็นการสื่อสารด้วยภาษาที่มีความเท่าเทียมกันระหว่าง
ผูโ้ ค้ชและผูเ้ รียน ทำ�ให้ผเู้ รียนไม่มคี วามหวาดกลัว และพร้อมทีจ่ ะได้รบั คำ�แนะนำ�
จากผู้โค้ช
๕) การชื่นชมเห็นคุณค่า  (appreciation skills) เป็นทักษะสำ�คัญของผู้โค้ชที่ทำ�
หน้าที่โค้ช การชื่นชมและเห็นคุณค่าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียน
อย่างสร้างสรรค์ ทำ�ให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
๖) การติดตามพัฒนาการของผูเ้ รียน โค้ชให้ความเอาใจใส่พฒ
ั นาการการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นความหวังของ
ผู้โค้ช เป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียนอย่างสมํ่าเสมอ
๒. คำ�ถามที่ทรงพลัง (power questions)
คำ�ถามทีท่ รงพลัง เป็นคำ�ถามกระตุน้ การคิด และนำ�ไปสูก่ ารเรียนรู้ เป็นคำ�ถามทีส่ อดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เป็นคำ�ถามแบบเปิด การตั้งใจฟัง เปิดโอกาสรับฟัง รอคอยการรับฟังอย่าง
จริงจัง โดยโค้ชต้องมีกลยุทธ์การตั้งคำ�ถามที่ทรงพลัง และมีกลยุทธ์การตอบสนองต่อคำ�ตอบของผู้เรียน
ดังนี้
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กลยุทธ์การตั้งคำ�ถามที่ทรงพลัง

กลยุทธ์การตอบสนองต่อคำ�ตอบของผู้เรียน

๑. วางแผนการตั้งคำ�ถามล่วงหน้า  โดยเป็นคำ�ถามที่ตอบ ๑. ผู้โค้ชตั้งข้อตกลงเบื้องต้นกับตนเองว่า คำ�ตอบของ
สนองจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ความสำ�คัญกับการถาม ผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  ไม่ว่าจะเป็นคำ�ตอบที่ถูกหรือผิด ผู้
ในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  คิดวิจารณญาณ
โค้ชจะให้ความสนใจกับทุกคำ�ตอบ
คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
๒. หลีกเลี่ยงการใช้คำ�ถามที่ชี้นำ�คำ�ตอบ (leading ques- ๒. ไม่ขัดจังหวะการตอบคำ�ถามของผู้เรียนโดยไม่จำ�เป็น
tions) เพราะจะทำ�ให้ผู้เรียนไม่ต้องใช้ความคิด
โดยเปิดโอกาสให้ตอบคำ�ถามได้อย่างเต็มที่ และถ้าสิ่งที่
ผู้เรียนตอบนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจ ผู้โค้ชอาจตั้งคำ�ถาม
ต่อเนื่องไปได้
๓. เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาคำ�ตอบ โดยการตั้งคำ�ถาม ๓. แสดงท่าทางให้ความสนใจกับคำ�ตอบของผู้เรียน ไม่ว่า
แต่ละคำ�ถามจะต้องเว้นช่วงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้
คำ�ตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม การแสดงท่าทางให้
ผู้เรียนได้คิดแสวงหาคำ�ตอบ
ความสนใจดังกล่าว เป็นการให้แรงเสริมกับผูเ้ รียนให้ตอบ
คำ�ถามได้มากๆ
๔. ไม่ย�้ำ คำ�ถาม การย้�ำ คำ�ถามหรือการถามซ้�ำ จะทำ�ให้ผเู้ รียน ๔. ไม่ด่วนสรุปตัดสินคำ�ตอบของผู้เรียน ว่าเป็นคำ�ตอบที่ไม่
ขาดความสนใจในคำ�ถามของผู้โค้ช เพราะเกิดการเรียน
ถูกต้อง หรือเป็นคำ�ตอบที่ไม่เข้าท่า  แต่ผู้โค้ชควรให้คำ�
รู้ว่าผู้โค้ชจะต้องถามซ้ำ�ๆ ดังนั้นจึงไม่จำ�เป็นต้องสนใจ
แนะนำ�หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเพิ่มเติม เพื่อ
คำ�ถามของผู้โค้ช
ทำ�ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
๕. ถามด้วยคำ�ถามที่ชัดเจน (clear) มีความเฉพาะเจาะจง ๕. ถ้าผู้เรียนไม่ตอบคำ�ถามใดๆ ผู้โค้ชควรตั้งคำ�ถามใหม่ที่
(specific)
ง่ายกว่าคำ�ถามเดิม และเมื่อผู้เรียนตอบคำ�ถามที่ง่ายนั้น
ได้แล้วจึงกลับมาถามคำ�ถามเดิมที่ผู้เรียนไม่ตอบอีกครั้ง
๖. ถามทีละหนึ่งคำ�ถาม ไม่ถามหลายคำ�ถามในครั้งเดียวกัน
เพราะทำ�ให้ค�ำ ถามลดความสำ�คัญลง และยังทำ�ให้ผเู้ รียน
เกิดความสับสนอีกด้วย
๗. ใช้คำ�ถามที่หลากหลาย ได้แก่ คำ�ถามปลายปิดคำ�ถาม
ปลายเปิด ตลอดจนการเชือ่ มโยงสาระทีถ่ ามให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในชีวิตจริง เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน ซึ่งจะ
ทำ�ให้ผู้เรียนให้ความสนใจคำ�ถามมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คำ�ถามที่ทรงพลังมี ๕ ประเภท ดังนี้
๑. คำ�ถามกระตุ้นให้มีจุดหมายในการคิด (focus questions) เป็นคำ�ถามที่ใช้ถามเพื่อให้
ผูเ้ รียนกำ�หนดจุดมุง่ หมายในการคิดอย่างเฉพาะเจาะจง ซึง่ การกำ�หนดจุดมุง่ หมายในการคิดเป็นสิง่ สำ�คัญ
ของกระบวนการใช้ความคิด
๒. คำ�ถามกระตุน้ ความปรารถนา (passion questions) เป็นคำ�ถามทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนกำ�หนด
เป้าหมายทางการเรียนรู้ของตนเอง หรือความปรารถนาที่จะเรียนรู้
๓. คำ�ถามที่เสริมพลัง (empowerment questions) เป็นคำ�ถามที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านการคิด การกระทำ� และการตัดสินใจ
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๔. คำ�ถามกระตุ้นแรงบันดาลใจ (inspiration questions) เป็นคำ�ถามที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิด
แรงบันดาลใจในการที่จะคิด และกระทำ�สิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำ�เร็จ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจ
จากภายนอก
๕. คำ�ถามเชิงลึก (depth questions) เป็นคำ�ถามที่ทำ�ให้ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์ คิด
วิพากษ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา รวมทั้ง การสะท้อนคิด (reflection)
๓. การสะท้อนคิด (reflection)
การสะท้อนคิด หมายถึง การให้ผเู้ รียนคิดไตร่ตรอง ทบทวน (reflective thinking) พิจารณา
สิง่ ต่างๆ อย่างรอบคอบมีเหตุผล ด้วยสติและปัญญา เป็นวิธกี ารทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบตั ขิ อง
ตนเอง เพื่อนำ�ไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้ การค้นพบจุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การสะท้ อ นคิ ด เป็ น กระบวนการช่ ว ยให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการ คิ ด ผ่ า น
ประสบการณ์ที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการหยั่งรู้และค้นพบตนเอง การเขียนบันทึก
การสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำ�ไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การสะท้อนคิดมีประโยชน์ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ๖ ขั้นดังต่อไปนี้
๑) สร้างความตระหนัก ใช้สถานการณ์กระตุ้นความรู้สึกและความคิด
๒) ทบทวนและตระหนักถึงความรู้สึก บันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓) ทบทวนข้อเท็จจริง เขียนบันทึก และนำ�ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔) หาข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อทำ�ความเข้าใจเหตุการณ์นั้น
๕) ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ปรับมุมมอง ความคิดซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้
๖) การนำ�ความรู้จากการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่
การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการประมวลผลทางสมองเรียกว่า Mental Model เริม่ จากการ
รับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ นำ�ไปสู่การสังเกตข้อมูลและประสบการณ์ การเลือกข้อมูล การแปล
ระบบความหมายประมวลผลข้อมูล การกำ�หนดสมมติฐานการสรุปและเกิดการยอมรับและความเชื่อ
นอกจากนีก้ ารสะท้อนคิดยังช่วยให้เกิดการคิดทีเ่ ป็นระบบ ทีม่ องเห็นความเป็นองค์รวมซึง่ ถือว่าเป็นระบบ
ใหญ่ และส่วนที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ คือระบบย่อย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กระบวนการสะท้อน
คิดของ Mental Model แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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๔. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนำ�นวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
นวัตกรรม (innovation) เป็นการนำ�ความเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ซึง่ อาจจะเป็นแนวคิด แนวทาง
ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการสื่อและเทคนิคต่างๆ ที่นำ�มาใช้ เพื่อเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ทำ�ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เกิดค่านิยมต้านทุจริต อาทิ ชุดการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนสำ�เร็จรูปแบบสื่อผสม
เกมส์ การ์ตูน นิทาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม
๕. การถอดบทเรียน (lesson - learned)
การถอดบทเรียน เป็นวิธกี ารหนึง่ ของการจัดการความรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้
จากการทำ�งานออกมาใช้เป็นทุนในการทำ�งานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียน จึงเป็นการสกัด
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นบทเรียน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนการ ซึ่งผลที่ได้
จากการถอดบทเรียน ทำ�ให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรูท้ เี่ ป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันของ
ผู้เข้าร่วมกระบวนการอันนำ�มาซึ่งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�งานที่สร้างสรรค์มีพลังและมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการถอดบทเรียน ประกอบด้วย
๑) การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพื่อน ( Peer Assist - PA)
เป็นการเรียนรู้ก่อนการทำ�กิจกรรมโดยเป็นการเรียนรู้จากเขา เขาเรียนรู้จากเรา 
ทั้งเราและเขาเรียนรู้ร่วมกัน และสิ่งที่เราร่วมกันสร้าง (เกิดความรู้ใหม่) โดยมี
ลักษณะเป็นการประชุม /ประชุมเชิงปฏิบัติการ
๒) การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Story Telling)
เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือระหว่างการทำ�กิจกรรม ด้วยการให้ผู้มีความรู้จากการ
ปฏิบัติปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวตนออกมาแลกเปลี่ยนความรู้ โดย
ผูเ้ ล่าจะเล่าความรูส้ กึ ทีฝ่ งั ลึกอยูใ่ นตัวทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ ซึง่ ผูฟ้ งั สามารถตีความ
ได้โดยอิสระ และเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงผลการตีความแล้ว จะทำ�ให้ได้ความรูท้ ี่
สามารถบันทึกไว้เป็นชุดความรู้ ซึง่ การถอดบทเรียนในลักษณะนีจ้ ะเป็นการสกัด
ความรูจ้ ากเรือ่ งทีเ่ ล่าออกมาว่ามีคณ
ุ ค่าและสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
๓) การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)
AAR เป็นการจับความรู้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ภายหลังการทำ�กิจกรรมแล้วนำ�ไปสู่การ
วางแผนในครั้งต่อไป ทำ�ให้คนรู้สึกตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพันกับงาน ซึ่ง AAR
สามารถดำ�เนินการได้ทงั้ ระหว่างการทำ�กิจกรรมเพือ่ ปรับปรุง/แก้ไขระหว่างการ
ทำ�งานหรือ “การทำ�ไป คิดไป แก้ไขไป” และภายหลังสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม
เพื่อนำ�ไปวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป
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ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

วิชาที่ ๑.๕ เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

เรื่อง : การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต
สาระสำ�คัญ

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลที่ดีจะทำ�ให้ผู้สอนสามารถ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำ�เนินการเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น อันจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้างชุมชน/สังคมดีให้กบั บ้านเมืองส่งต่ออนาคตทีด่ ใี ห้
ลูกหลานอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวัดและประเมินโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต
๒. เพือ่ นำ�ผลการประเมินมาพัฒนาศักยภาพของผู้สอน

ขอบเขตเนื้อหา 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต คือ วิธีการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริง (authentic  assessment)  มีหลักการ ๔ ข้อ ดังนี้
๑) ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย  เช่น ผู้เรียน เพื่อน ตนเอง ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง
๒) ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบัติจริง การทดสอบ
๓) วัดและประเมินหลายๆ ครั้ง ในช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน
หลังเรียน  ติดตามผล
๔) สะท้อนผลการประเมินสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนา ผูเ้ รียน  รวมทัง้ การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง   
วิธีการฝึกอบรม
๑.
๒.
๓.
๔.

การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา 
การทำ�กิจกรรมกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
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สื่อการเรียนรู้

๕. การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
๑. เอกสารประกอบการบรรยาย
๒. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
๓. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และปราชญ์ชาวบ้านผู้นำ�ชุมชน

การวัดและประเมินผล
๑. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรูก้ อ่ นและหลังบทเรียน
(Pre & Post Test)
๒. ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
๓. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม
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ส่วนที่ ๑
เรื่อง การสร้างโค้ช
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาที่ ๑.๕ เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง คือ วิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
(authentic  assessment)  มีหลักการ ๔ ข้อ ดังนี้
๑)   ใช้ผู้ประเมินหลายๆ  ฝ่าย  เช่น ผู้เรียน  เพื่อน  ตนเอง  ผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้อง
๒)   ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต  การปฏิบัติจริง  การทดสอบ  
๓)   วัดและประเมินหลายๆ  ครั้ง  ในช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  
หลังเรียน ติดตามผล
๔) สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา ผู้เรียน  รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง   
จากหลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง ทั้ง   ๔   ข้อ ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพ ๘ รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง
การประเมินในศตวรรษที่ ๒๑
กระบวนทัศน์การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นแนวความคิดในการประเมิน
ผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (assessment  for  improvement) โดย
แบ่งแนวทางการประเมินออกเป็น ๓ แนวทาง ได้แก่  
		
๑) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning)  
๒) การประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning) และ  
๓) การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning)
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

35

๑) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning)
กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ตา่ งๆ ตามสภาพจริงเกีย่ วกับการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน เพือ่ ระบุและวินจิ ฉัยปัญหาการเรียนรู้ และให้ขอ้ ติชมทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ผเู้ รียน เพือ่ ปรับปรุงการเรียน
รู้ให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และเพื่อให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน อันจะนำ�ไปสู่การปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการประเมินเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการวินิจฉัย
ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการทำ�งานของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลที่ควบคุมกำ�กับและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ วางแผนการเรียนในขั้นตอนต่อไปให้บรรลุผล
สำ�เร็จ และค้นหาการปรับปรุงวิธกี ารเรียนรูเ้ พือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ ผูส้ อนทำ�หน้าที่
ให้ข้อมูลทีม่ ีคุณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วยการให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up)
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)
การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ภาระงาน (job and task)
ตลอดจนวิธกี ารวัดและเกณฑ์การประเมินผลทีผ่ สู้ อนต้องแจ้งให้ผเู้ รียนทราบก่อนที่ จะเริม่ การเรียนการสอน
นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่เน้นแรงจูงใจภายใน (inner motivation) ชี้แจงให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าในสิ่งที่จะเรียน การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้มีความสำ�คัญมาก เพราะผู้เรียนได้ทราบ
ข้อมูลที่สำ�คัญก่อนที่จะเริ่มเรียน มีแรงจูงใจและอยากเรียนรู้ เห็นเป้าหมายการเรียนรู้ และภาระงาน
ที่ต้องปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เป็นการให้ข้อมูลในระหว่างและภายหลังที่ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการทำ�งานต่างๆ เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพของผลงาน
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทราบจุดแข็งและ
จุดทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขของตนเอง การให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีด่ ี ผูส้ อนควรใช้การสือ่ สารเชิงบวก (positive
communication) ที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง มีแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) เป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเรียน
รู้ด้วยตนเอง (self - learning) เพิ่มเติมภายหลังการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการชี้แนะแนวทางและ
วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล เพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ให้กำ�ลังใจผู้เรียน และ
เสริมพลังของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองและสามารถนำ�ไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป
๒) การประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning)
กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียน
รู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้ของตน สามารถวางแผนการเรียนรู้ กำ�กับการเรียนรู้ วินิจฉัย
ประเมิน และปรับปรุงการเรียนรู้ของตน การให้ผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดทบทวน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ และกลยุทธ์ในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
การประเมินลักษณะนี้ มีจุดเน้นคือการให้ผู้เรียนได้ใช้การประเมินตนเองและการประเมิน
เพื่อน เป็นกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง  การประเมินที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ในระหว่างการทำ�กิจกรรม
การเรียนรู้ ผูเ้ รียนจะได้ประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีโอกาส
การประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหลาย
ประการ ได้แก่ ๑) กระตุน้ คุณลักษณะความรับผิดชอบในการเรียนรูข้ องตนเอง  ๒) ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารประเมิน
ตนเอง การประเมินเพือ่ น การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และการให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการเรียนรู  ้
๓) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง และพยายามตอบคำ�ถามนั้นด้วยตนเอง  
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๔) ผู้เรียนได้ใช้ผลการประเมินตนเองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการกำ�หนดเป้าหมายการเรียนรู้
สำ�หรับตนเอง  ๕)  กระตุ้นผู้เรียนให้สะท้อนผลการเรียนรู้ให้กับตนเอง (self - reflection) สำ�หรับการ
ประเมินตนเองโดยผู้เรียนนั้น ผู้เรียนควรตั้งคำ�ถามตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้  ๑) จุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้ของเราคืออะไร  ๒) เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้ในครั้งนี้  ๓) มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้
อย่างไร  ๔) มีความเข้าใจสาระสำ�คัญที่เรียนนี้ว่าอย่างไร  ๕) มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของเราอย่างไร
และประสบความสำ�เร็จตามเกณฑ์นนั้ หรือไม่  ๖) จะมีวธิ กี ารยกระดับผลการเรียนรูข้ องเราในการเรียนครัง้ ต่อไป
อย่างไร ซึ่งคำ�ถามทั้ง ๖ ประการนี้ สามารถปรับใช้กับการประเมินโดยเพื่อนได้ด้วย
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประเมินตนเองและการประเมินเพื่อน
ขณะเรียนรู้ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้
(learning outcomes) ทีผ่ สู้ อนกำ�หนดไว้ ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู  ้
การให้ข้อมูลย้อนกลับ ต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการตั้งคำ�ถามชี้แนะทางปัญญา  (cognitive
guided questions) เพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ ในการประเมินตนเองและแสวงหาแนวทาง
การพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย
๓) การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning)
กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้
เพือ่ ตัดสินคุณค่าในการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าว
นำ�ไปใช้ในการกำ�หนดระดับคะแนนให้ผู้เรียน รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนรูม้ วี ตั ถุประสงค์ส�ำ คัญเพือ่ ตัดสินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยผูส้ อน
เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมีลกั ษณะเป็นการประเมินรวบยอด (summative  
assessment) ที่ใช้วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนใช้วิธีการ
และเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ มีความเป็นทางการมากกว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้
(assessment for learning) และการประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning)
บทบาทของผูส้ อนในการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑) เป็นพีเ่ ลีย้ งโดยการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้  ๒) เป็นผู้ชี้แนะโดยการวินิจฉัยจุดบกพร่อง
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและนำ�มาสูก่ ารดูแลช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู  ้ ๓) บันทึกผลการประเมินทีส่ ะท้อน
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ๔) สื่อสารผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เช่น ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เป็นต้น และ ๕) เป็นผู้จัดการคุณภาพ โดยนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้
ควบคูก่ บั การประเมินเพือ่ การเรียนรู้ และการประเมินขณะการเรียนรู้ เพือ่ ให้มผี ลการประเมินทีห่ ลากหลาย
สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศจากการประเมินเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
การประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นโค้ช
ผูส้ อนสามารถประเมินตนเองเกีย่ วกับความพร้อมทีจ่ ะเป็นผูโ้ ค้ชได้จากประเด็นการประเมิน
๕ ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับที่ ๑ ไม่สนใจ  ไม่ใส่ใจ  คนเราก็เหมือนๆ กัน
ระดับที่ ๒ สนใจ  แต่ไม่ยอมรับ  ยังเชื่อว่าวิธีคิดของตนเองดีกว่า
ระดับที่ ๓ สนใจและยอมรับในความแตกต่าง  แต่ยังไม่อยากทำ�
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ระดับที่ ๔ สนใจและอยากเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง วิธีคิดการติดต่อสื่อสารให้เข้ากับ
สังคมวัฒนธรรมนั้น
ระดับที่ ๕ สนใจอยากเรียนรู้ มองเชิงรุก และสามารถนำ�ความแตกต่างมาสร้างพลังร่วม
(synergy)

แบบประเมินความมีวินัย

คำ�ชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝ่าย คือ  ตนเอง เพื่อน และครู ข้อมูลการประเมินมาจาก
๓  ฝ่าย เพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
๒.  จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมิน  ดังนี้
๑  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับคำ�สั่ง
๒  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น
๓  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง

แบบประเมินจิตอาสา

คำ�ชี้แจง ๑.  แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และครู ข้อมูลการประเมินมาจาก
๓  ฝ่าย เพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
๒.  จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมิน ดังนี้
๑  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการร้องขอ
๒  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น
๓  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง
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แบบประเมินการแก้ปัญหา

กลุ่มที่.......ชื่อผู้เรียน   
๑. ……………………………………………........................................................
๒. …………………………………………...........................................................
๓. ……………………………………………........................................................
๔. ……………………………………………..................... ...................................
คำ�ชี้แจง    บันทึกการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มตามเกณฑ์ที่ระบุ โดยเขียนเลขระบุระดับ
คุณภาพ
๑  คะแนน    หมายถึง  ลงมือปฏิบัติได้เมื่อมีตัวอย่าง
๒  คะแนน    หมายถึง  ลงมือปฏิบัติได้เมื่อได้รับคำ�แนะนำ�
๓  คะแนน    หมายถึง  ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง
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งานวัด

ร้านเล่นเกมแห่งหนึ่งในงานวัด การเล่นเกมนี้เริ่มด้วยหมุนวงล้อ ถ้าวงล้อหยุดที่เลขคู่ ผู้เล่น
จะได้หยิบลูกหินในถุง วงล้อและลูกหินในถุง แสดงได้ดังรูปข้างล่างนี้

ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเมื่อหยิบได้ลูกหินสีดำ� ถ้าสมพรเล่นเกม ๑  ครั้ง ความเป็นไปได้ที่สมพร
จะได้รับรางวัล  เป็นอย่างไร
ก.  เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับรางวัล
ข.  เป็นไปได้น้อยมากที่จะได้รับรางวัล
ค.  จะได้รับรางวัลประมาณ  ๕๐%
ง.  เป็นไปได้มากที่จะได้รับรางวัล
จ.  ได้รับรางวัลแน่นอน
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บรรณานุกรม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และอาจารย์ ดร.มารุต พัฒผล ๒๕๕๗. การโค้ชเพื่อการรู้คิด
(Cognitive Coaching) บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำ�กัด.
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ส่วนที่ ๒

เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ตารางวิเคราะห์ชุดวิชาด้านการป้องกันการทุจริต
ที่

เรื่อง

เนื้อหา

ชั่วโมง

กระบวนการ

วัด/
ประเมิน

๑

ก า ร คิ ด แ ย ก แ ย ะ ๑.๑ สาเหตุของการทุจริตฯ
ระหว่ า งประโยชน์ ๑.๒ ความหมายของการขัดกันระหว่างผล
ส่วนตนและประโยชน์   ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
  ส่วนรวม รูปแบบของการขัดกัน   
  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผล
  ประโยชน์ส่วนรวม
๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ
๑.๔ วิธีคิดแบบ Analog thinking
(ฐาน ๑๐) / Digital thinking (ฐาน๒)
๑.๕ บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  (มาตรฐานทางจริยธรรมของ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๑.๖ กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะ
  ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
  ประโยชน์ส่วนรวม

๖

การบรรยาย  
สอบเนื้ อ หา 
การคิ ด วิ เ คราะห์ (๒๐ คะแนน)
กรณีศึกษา 
การทำ � กิ จ กรรม
กลุ่ม  การอภิปราย
กลุ่ม

๒

ความอายและความไม่ ๒.๑ การทุจริต
ทนต่อการทุจริต
- ความหมาย/รูปแบบการทุจริต
- สาเหตุการเกิดการทุจริต
- สถานการณ์การทุจริตใน
  ประเทศไทย
- ผลกระทบจากการทุจริตต่อการ
  พัฒนาประเทศ
- ทิศทางการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต
- กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
๒.๒ ความอายต่อการทุจริต
- ความเป็นพลเมือง
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการ
  ทุจริต
๒.๓ ความไม่ทนต่อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการ
  ทุจริต
๒.๔ ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อ
  การทุจริต การแสดงออกถึงการไม่
      ทนต่อการทุจริต

๓

การบรรยาย การ สอบเนื้ อ หา 
คิ ด วิ เ คราะห์ ก รณี (๒๐ คะแนน)
ศึกษา 
การทำ � กิ จ กรรม
กลุ่ม  การอภิปราย
กลุ่ม
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ที่

เรื่อง

เนื้อหา

วัด/
ประเมิน

ชั่วโมง

กระบวนการ

๓

การอภิปราย
กรณีโครงการ
STRONG จิตพอ
เพียงต้านทุจริต
การบรรยาย

สอบเนื้ อ หา 
(๒๐ คะแนน)

๖

- ๓ ชั่วโมงแรก
ให้ผู้เข้าร่วมทุกคน
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
การเป็นวิทยากร
โดยสุ่มหัวข้อ
วิชาการบรรยาย
จาก ๓ วิชา โดยให้
วิทยากรประเมิน
- ๓ ชั่วโมงหลัง
วิทยากรให้ข้อเสนอ
แนะกระบวนการ
หลากหลาย

การประเมิ น
ฝึกปฏิบัติ
การเป็น
วิทยากร
(๔๐ คะแนน)

๒.๕ ลงโทษทางสังคม
๒.๖ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการ
  ทุจริต
๒.๗ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
  และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่
ดำ�เนินคดี
- มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
- การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่
  ดำ�เนินคดี
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
  การการให้บำ�เหน็จความชอบ การ
  กันเป็นพยาน การลดโทษ และ
การให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓
๓

๔

การประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต

๓.๑ ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญา
      เศรษฐกิจพอเพียง)
๓.๒ โมเดล STRONG : จิตพอเพียง
      ต้านทุจริต

การฝึกปฏิบัติการเป็น การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่
วิทยากร
กำ�หนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ความหมายของวิทยากร
- บทบาทและหน้าที่ของวิทยากร
- คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี
- การเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี
- เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
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วิชาที่ ๒.๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
		 ผลประโยชน์ส่วนรวม

เวลา ๖ ชั่วโมง

เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
สาระสำ�คัญ

วิชานีเ้ ป็นการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถนำ�ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม
วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การนำ�ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ขอบเขตเนื้อหา
๑. สาเหตุของการทุจริตฯ
๒. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม รูปแบบ
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันฯ
๔. วิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน ๑๐) / Digital thinking (ฐาน ๒)
๕. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๖. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย  การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำ�กิจกรรมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้
Power Point  วิดีโอ  ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
การวัดและประเมินผล
การทดสอบเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
44
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาที่ ๒.๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
		 ผลประโยชน์ส่วนรวม

เวลา ๖ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
การทุจริตเป็นหนึง่ ในประเด็นทีท่ วั่ โลกแสดงความกังวล อันเนือ่ งมาจากเป็นปัญหาทีม่ คี วาม
ซับซ้อน ยากต่อการจัดการและเกีย่ วข้องกับทุกภาคส่วน เป็นทีย่ อมรับกันว่าการทุจริตนัน้ มีความเป็นสากล
เพราะมีการทุจริตเกิดขึน้ ในทุกประเทศ ไม่วา่ จะเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วหรือประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนา 
การทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไรหรือองค์กร
เพื่อการกุศล ในปัจจุบันการกล่าวหาและการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมีบทบาทสำ�คัญในด้านการเมือง
มากกว่าช่วงทีผ่ า่ นมา รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่โปร่งใสเท่าทีค่ วร องค์กรระดับโลก
หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอ
ทีจ่ ะได้น�ำ เสนอข่าวอือ้ ฉาวและการประพฤติผดิ จริยธรรมด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมือ่ ใด อาจกล่าวได้วา่ การทุจริตเป็นหนึง่ ในปัญหาใหญ่
ทีจ่ ะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึง่ ต่างเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ
ที่ควรให้ความสำ�คัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ
เห็นได้ชดั ว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ก็มคี วามกังวลในปัญหา
การทุจริตด้วยเช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ทกี่ �ำ ลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ ๑) มีกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อกำ�หนดจำ�นวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล
หรือมูลค่าเพิ่มหรือกำ�ไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อกำ�หนด
ดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส ๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ
มีสิทธิข์ าดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อำ�นาจใด กับใครก็ได้
๓) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระทำ�ใดๆ ของ
เจ้าหน้าที่ที่มีอำ�นาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำ�ลังพัฒนา ทำ�ให้การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนัน้ แตกต่างจากภูมภิ าคอืน่ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว หากแต่เป็น
เพราะกลุม่ ประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนานัน้ มีปจั จัยภายในต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ หรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ
๑) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้ เป็นจำ�นวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ตํ่า 
หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน ๒) มีสถานการณ์
หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจำ�นวนมาก และมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่อาจนำ�ไปสู่การทุจริต
๓) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง ๔) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับ
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การพัฒนาให้ทนั สมัย ๕) ประชากรในประเทศยังคงจำ�เป็นต้องพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก
๖) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจำ�นงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะ
นำ�ไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจน
มีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตทำ�ให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง
การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบทำ�ให้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตทำ�ให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้น
ของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึง่ คือ ระดับความจนนัน้ เพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีก่ ลุม่ คนรวยกระจุกตัว
อยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังทำ�ให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ
ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจนำ�พาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงิน
ที่ร้ายแรงได้อีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างมาก ต่อการดำ�เนินงาน
ด้านการต่อต้านการทุจริต ตามคำ�ปราศรัยของประธานทีไ่ ด้กล่าวต่อทีป่ ระชุมองค์การสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า  “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความ
สำ�คัญมากในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้นำ�โลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่
มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและนำ�ทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ
ต้นทางที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้นำ�โลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริต
เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มคี วามจำ�เป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริต
เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
ในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ หรือความสามารถในการการแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม
ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระทำ�ใดเป็นการล่วงลํ้าสาธารณประโยชน์ การกระทำ�ใดเป็นการกระทำ�
ที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษทีผ่ า่ นมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล
และเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมทีเ่ ป็นการทุจริตทางตรง
ไม่ซบั ซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซือ้ จัดจ้าง ในปัจจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นเป็นการทุจริตทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
ตัวอย่างเช่น การทุจริตโดยการทำ�ลายระบบการตรวจสอบการใช้อำ�นาจรัฐ การกระทำ�ที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รว่ มกันสร้าง
เครื่องมือกลไก และกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การดำ�เนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
ปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม  
สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ สำ�นักงาน ป.ป.ช.
ในฐานะองค์กรหลักด้านการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นองค์กรทีต่ อ้ งบูรณาการ
การทำ�งานด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระสำ�คัญที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทาง
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. วาระการปฏิรปู ที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
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 กำ�หนดในหมวดที่ ๔ หน้าที่
ของประชาชนชาวไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่รว่ มมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ”
ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังกำ�หนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐว่า  “รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านการทุจริต หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รบั บริการทีส่ ะดวก มีประสิทธิภาพทีส่ �ำ คัญ
คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
รัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด
ใช้อ�ำ นาจหรือกระทำ�การโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือกระบวนการแต่งตัง้ หรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ใช้เป็นหลักในการกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและ
การบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบตั งิ านโดยไม่ยดึ มัน่ ในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุง่ เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้
กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้มีความพยายาม
ที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำ�หนดเอาไว้
๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก
และปฏิบตั งิ านด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มขี อ้ เสนอเพือ่ ปฏิรปู ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรม
ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหา  ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง”เพื่อปฏิรูปคนให้มี
จิตสำ�นึก สร้างจิตสำ�นึกทีต่ วั บุคคลรับผิดชอบชัว่ ดี อะไรควรทำ� อะไรไม่ควรทำ� มองว่าการทุจริตเป็นเรือ่ ง
น่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (๒) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
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สังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วน
ในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้า
ที่จะกระทำ�การทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ได้กำ�หนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือภายในรัฐบาลนี้ และ
กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนำ�ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ
มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกำ�หนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานจะถูกกำ�หนดจากยุทธศาสตร์ชาติฯ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ ๒๐ ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ประจำ�ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้กำ�หนดกรอบแนวทางที่สำ�คัญ ๖ แนวทาง ประกอบด้วย
(๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
(๒) การพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
(๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำ�ลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
(๖) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (๗) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับให้มคี วามชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำ�หนด
ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ ได้กำ�หนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
คอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมี
ความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วน ในสังคมได้เข้ามา
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มีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุง่ เน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
เพือ่ เป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทัง้ นี้ การบริหารงาน
ของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลที่
น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมา
เป็น ๒ ยุทธศาสตร์สำ�คัญ คือ
(๑) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ
(๒) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand ๔.๐ เน้นการปรับเปลี่ยน
๔ ทิศทาง และเน้นการพัฒนาทีส่ มดุลใน ๔ มิติ มิตทิ หี่ ยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์
(Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ทสี่ มบูรณ์” ผ่านการปรับเปลีย่ นระบบนิเวศน์
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นทีต่ งั้ มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีวนิ ยั มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม
และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่
มีความสมานฉันท์ (Harmony)
๖. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๖๔) ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance &
Clean Thailand) กำ�หนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ คือ ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้
เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สาระสำ�คัญทัง้ ๖ ด้านดังกล่าวจึงเป็นเครือ่ งมือชีน้ �ำ ทิศทางการปฏิบตั งิ านและการบูรณาการ
ด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศ โดยมีส�ำ นักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาค
ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
(Conflict of Interests)
คำ�ว่า  Conflict of Interests มีผู้ให้คำ�แปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ
“ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า 
“ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า  Conflict of
Interests นั้นก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม
จริยธรรม กล่าวคือ การกระทำ�ใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระทำ� แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใด
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมแตกต่างกันไป หรือเมือ่ เห็นว่าเป็นการ
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ขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระทำ�ได้กระทำ�
ไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืนบางเรือ่ งบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรือ่ งเล็กน้อย
หรืออาจเห็นเป็นเรือ่ งใหญ่ ต้องถูกประณาม ตำ�หนิ ติฉนิ นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม
โดยพื้นฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎ
ศีลธรรมประเภทหนึง่ ทีบ่ คุ คลไม่พงึ ละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนือ่ งจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึน้ และบุคคล
ผูฝ้ า่ ฝืนก็ไม่มคี วามเกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนัน้ สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอทีจ่ ะมีผล
เป็นการห้ามการกระทำ�ดังกล่าว และในทีส่ ดุ เพือ่ หยุดยัง้ เรือ่ งดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึ้น ๆ และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามลำ�ดับ คู่มือ
การปฏิบตั สิ �ำ หรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ มิให้ด�ำ เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันประโยชนสว่ นตนและประโยชน์
ส่วนรวม ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
“ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสถานะเอกชนได้ท�ำ กิจกรรมหรือได้กระทำ�การต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ครอบครัว
เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ
การทำ�ธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”
“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ
ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำ�การใด ๆ ตามหน้าทีห่ รือได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็นการดำ�เนินการ
ในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำ�เนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระทำ�การใดๆ
ตามหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจึงมีวตั ถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม หรือ
การรักษาประโยชน์สว่ นรวมทีเ่ ป็นประโยชน์ของรัฐการทำ�หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจึงมีความเกีย่ วเนือ่ ง
เชื่อมโยงกับอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำ�ในลักษณะ
ต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำ�ของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำ�ในสถานะที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำ�ในสถานะเอกชนจะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือ
ประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน”
“การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมหรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(Conflict of Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ�การใดๆ หรือดำ�เนินการในกิจการสาธารณะ
ทีเ่ ป็นการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไป
แอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำ�ประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตน
เข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำ�นาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการ
กระทำ�การใด ๆ หรือดำ�เนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ
สำ�หรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม” “จริยธรรม” และ
“การทุจริต
“จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระทำ�ใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย
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แต่ตรงกันข้าม การกระทำ�ใดทีฝ่ า่ ฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรม
ชู้สาว เป็นต้น
การทุจริต
Corruption
ผลประโยชน์ทับซ้อน
Conflict of Interests
จริยธรรม
Ethics

“จริยธรรม” เป็นหลักสำ�คัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือน
โครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม” เป็นพฤติกรรมทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
จริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรม
บางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มี
การบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน สังคม
ส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้า
หน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทำ�การใด ๆ ที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความ
ชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”
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รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จำ�กัดอยู่
เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ
ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำ�แนกรูปแบบของการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ
๑) การรับผลประโยชน์ตา่ งๆ (Accepting benefits) ซึง่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
๒) การทำ�ธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยเฉพาะผูม้ อี �ำ นาจในการตัดสินใจเข้าไปมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ �ำ กับหน่วยงานทีต่ น
สังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษทั ทีท่ �ำ สัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนีเ้ กิดบทบาท
ที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๓) การทำ�งานหลังจากออกจากตำ�แหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำ�งานในบริษัทเอกชน
ที่ดำ�เนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากทีเ่ คยดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยงานเดิมนัน้ หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กบั บริษทั และตนเอง
๔) การทำ�งานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ ไม่วา่ จะเป็นการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐตัง้ บริษทั ดำ�เนินธุรกิจ ทีเ่ ป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือ
องค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตำ�แหน่งในราชการ
สร้างความน่าเชือ่ ถือว่าโครงการของผูว้ า่ จ้างจะไม่มปี ญ
ั หาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานทีท่ ปี่ รึกษา
สังกัดอยู่
๕) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้ประโยชน์จากการทีต่ นเองรับรูข้ อ้ มูลภายในหน่วยงาน และนำ�ข้อมูลนัน้ ไปหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง
หรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง
๖) การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการเพือ่ ประโยชน์ธรุ กิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เป็นการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐนำ�เอาทรัพย์สนิ ของราชการซึง่ จะต้อง
ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาไปทำ�งานส่วนตัว
๗) การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้ เพือ่ ประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) เป็นการที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือ
บ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา  “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ทำ�ให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
อีก ๒ กรณี คือ
๘) การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)
หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�นาจหน้าที่ทำ�ให้
หน่วยงานของตนเข้าทำ�สัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
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๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(Influence) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีข่ ม่ ขูผ่ ใู้ ต้
บังคับบัญชาให้หยุดทำ�การตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ได้เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี
ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพื่อเป็น
ของที่ระลึก
๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้
บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ การทีบ่ ริษทั แห่งหนึง่ ให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่
ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ
เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก
๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ
และได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอ
แนะ
ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ
๑.๕ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั ชุดไม้กอล์ฟจากผูบ้ ริหารของบริษทั เอกชน เมือ่ ต้องทำ�งาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เอกชนแห่งนัน้ ก็ชว่ ยเหลือให้บริษทั นัน้ ได้รบั สัมปทาน เนือ่ งจากรูส้ กึ ว่าควรตอบแทน
ที่เคยได้รับของขวัญมา
๒. การทำ�ธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
๒.๑ การทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทำ�สัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัด
ซื้อคอมพิวเตอร์สำ�นักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๒ ผูบ้ ริหารหน่วยงานทำ�สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษทั ซึง่ เป็นของ
เจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๓ ผู้บริหารของหน่วยงาน ทำ�สัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมา
เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน
๒.๔ ผูบ้ ริหารของหน่วยงาน ทำ�สัญญาให้หน่วยงานจัดซือ้ ทีด่ นิ ของตนเองในการ
สร้างสำ�นักงานแห่งใหม่
๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซือ้ ทีด่ นิ ย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กบั ศูนย์วฒั นธรรม
แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการกำ�ดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี
ในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าทีด่ แู ลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคูส่ มรสให้ภรรยาประมูล
ซือ้ ทีด่ นิ และทำ�สัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ ส่งผลให้เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญาซือ้ ทีด่ นิ โฉนดแปลง
ดังกล่าว อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
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๓. การทำ�งานหลังจากออกจากตำ�แหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการไปทำ�งาน
เป็นทีป่ รึกษาในบริษทั ผลิตหรือขายยา โดยใช้อทิ ธิพลจากทีเ่ คยดำ�รงตำ�แหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว
ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและ
ทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำ�ให้ผู้อื่น
เชื่อว่าตนมีตำ�แหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น
๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจาก
ราชการไปทำ�งานในบริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การทีผ่ บู้ ริหารหรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กษียณแล้วใช้อทิ ธิพลทีเ่ คย
ดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่า
จะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น
๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กษียณมาทำ�งานในตำ�แหน่งเดิมทีห่ น่วยงานเดิมโดยไม่คมุ้ ค่า
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔. การทำ�งานพิเศษ
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๖ สำ�นักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้ง
บริษัทรับจ้างทำ�บัญชีและให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้าง
ทำ�บัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมี
พฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษี
บางรายแล้ว มิได้นำ�ไปยื่นแบบแสดงรายการชำ�ระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๗) (๘)
และอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงตาม
มาตรา ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทัง้ เป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการโดยมิชอบ เพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยทุจริต
และยังกระทำ�การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 
๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำ�นักงานสรรพากรจังหวัด
ในส่วนภูมภิ าคหารายได้พเิ ศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวติ ของบริษทั เอกชน ได้อาศัยโอกาส
ทีต่ นปฏิบตั หิ น้าที่ เร่งรัดภาษีอากรค้างผูป้ ระกอบการรายหนึง่ หาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขาย
ประกันชีวติ ให้แก่หนุ้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูป้ ระกอบการดังกล่าว รวมทัง้ พนักงานของผูป้ ระกอบการนัน้ อีก
หลายคน ในขณะทีต่ นกำ�ลังดำ�เนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวเป็นการอาศัย
ตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง ตามมาตรา ๘๓
(๓) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
๔.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำ�งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่
แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
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๔.๕ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นผู้ทำ�บัญชีให้
กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
๕. การรู้ข้อมูลภายใน
๕.๑ นายช่าง ๕ แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ได้นำ�ข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๔๗๐ MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จำ�นวน
๔๐ หมายเลข เพือ่ นำ�ไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ นี่ �ำ ไปใช้รบั จ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บคุ คลทัว่ ไป
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และ
มาตรา  ๑๖๔ และมีความผิดวินัยตามข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔๔ และ ๔๖
๕.๒ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมูบ่ า้ น จึงบอกให้ญาติ
พี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน
(Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก
เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
๕.๔ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่สำ�คัญของฝ่ายที่มายื่น
ประมูลไว้กอ่ นหน้าให้แก่ผปู้ ระมูลรายอืน่ ทีใ่ ห้ผลประโยชน์ ทำ�ให้ฝา่ ยทีม่ ายืน่ ประมูลไว้กอ่ นหน้าเสียเปรียบ
๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อำ�นาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่
นำ�เก้าอีพ้ ร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอี้ เครือ่ งถ่ายวิดโี อ เครือ่ งเล่นวิดโี อ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ นำ�ไปใช้ในงาน
มงคลสมรสของบุตรสาว รวมทัง้ รถยนต์ รถตูส้ ว่ นกลาง เพือ่ ใช้รบั ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์
ทั้งที่บ้านพักและ งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระทำ�
ของจำ�เลยนับเป็นการใช้อ�ำ นาจโดยทุจริต เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนอันเป็นการเสียหายแก่รฐั คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา  ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐาน
โจทก์แล้วเห็นว่าการกระทำ�ของจำ�เลย เป็นการทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ซื้อทำ�จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำ�นาจในตำ�แหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็น
เจ้าพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และ ๑๕๗ จึงพิพากษาให้จ�ำ คุก
๕ ปีและปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท   คำ�ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงจำ�คุกจำ�เลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือนและปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐ ผูม้ หี น้าทีข่ บั รถยนต์ของส่วนราชการ นำ�นาํ้ มันในรถยนต์
ไปขาย และนำ�เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว ทำ�ให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อนํ้ามันรถมากกว่า
ทีค่ วรจะเป็นพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพือ่ ประโยชน์
ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
๖.๓ การทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั ผูม้ อี �ำ นาจอนุมตั ใิ ห้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย ค่านาํ้ มันเชือ้ เพลิง
นำ�รถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๖.๔ การทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั นำ�วัสดุครุภณ
ั ฑ์ของหน่วยงานมาใช้ทบี่ า้ น หรือใช้โทรศัพท์ของ
หน่วยงานติดต่อธุระส่วนตน หรือนำ�รถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน
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๗. การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในตำ�บลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาฯ และตรวจรับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำ�หนด รวมทั้งเมื่อดำ�เนินการแล้วเสร็จ
ได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การกระทำ�ดังกล่าวมีมูลเป็นการกระทำ�การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย
หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำ�นาจหน้าที่ มีมูล
ความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งถอดถอน และสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนำ�โครงการตัดถนน
สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
๘. การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น�ำ บันทึกการจับกุมทีเ่ จ้าหน้าทีต่ �ำ รวจชุดจับกุมทำ�ขึน้ ในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าสำ�นวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็น
ญาติของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัย
อย่างร้ายแรง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึง่ ในจังหวัด รูจ้ กั สนิทสนมกับ นายบี หัวหน้า
ส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้า
รับราชการภายใต้สังกัดของนายบี
๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่น ๆ
๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนคน จำ�นวนงาน และ
จำ�นวนวันอย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจำ�นวน ๑๐ วัน แต่ใช้เวลาในการทำ�งานจริงเพียง
๖ วัน โดยอีก ๔ วัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการได้
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้าม
มิให้กรรมการ  ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กําหนด ดําเนินกิจการดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึง่ มีอํานาจไม่วา่ โดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการกํากับ ดูแล  ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซงึ่ สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่ง
มีอํานาจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็น
ผู้ถือหุ้น ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ   ที่ปรึกษา  ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผูน้ นั้ สังกัดอยูห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนัน้ อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์สว่ นรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ให้นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยให้ถอื ว่าการดําเนินกิจการของคูส่ มรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่คู่สมรสนั้นดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง
คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
และผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔)
ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํา
นวณ เป็นเงินได้จากผูใ้ ด นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบ
สันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทํา
ความผิด ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา  ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือ
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำ�หนดไว้ใน
ประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่ญาติมรี าคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล
ความจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือ
มีมลู ค่ามากกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ ๕ ซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั มาแล้วโดยมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งรับไว้
เพือ่ รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำ�ได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำ�เป็น ความเหมาะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
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ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร
ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัด มีค�ำ สัง่ ว่าไม่สมควรรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าว ก็ให้คนื ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์นนั้ แก่ผใู้ ห้โดยทันที ในกรณีทไี่ ม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ส่งมอบทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดำ�เนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับ
บัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทีไ่ ม่มผี บู้ งั คับบัญชาทีม่ อี �ำ นาจ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำ�เนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูไ้ ด้รบั ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่ เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภา
ท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยทีผ่ า่ นมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ของขวัญ
และรับของขวัญของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไว้หลายครัง้ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้
มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำ�เป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของ
ขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการ
กำ�หนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มกี ารกำ�หนดในเรือ่ งทำ�นองเดียวกัน ประกอบ
กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนัน้ จึงสมควรรวบรวมมาตรการ
เหล่านัน้ และกำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้
เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนทีค่ ณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กำ�หนดไว้
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ” หมายความว่า  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัย
ไมตรี และให้หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อ
การสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำ�ใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำ�หรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ
การลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้
จ่ายในการเดินทางหรือท่องเทีย่ ว ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร หรือสิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน และไม่วา่ จะให้เป็น
บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำ�ระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
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“ปกติประเพณีนยิ ม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำ�คัญซึง่ อาจมีการให้ของขวัญกัน และ
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง
ความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการ
ภายในของหน่วยงานของรัฐและผูซ้ งึ่ ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับทีส่ งู กว่าและได้รบั มอบหมายให้มอี �ำ นาจบังคับ
บัญชาหรือกำ�กับดูแลด้วย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๕ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะให้ของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้ งั คับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ
ที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจำ�นวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนดไว้
สำ�หรับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะทำ�การเรีย่ ไรเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพือ่ มอบให้
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณี
ที่กำ�หนดไว้ใน ข้อ ๘
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง
การขอให้ออกคำ�สั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผูซ้ งึ่ ประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นได้เสียในธุรกิจทีท่ �ำ กับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซือ้
จัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผู้ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำ�กับดูแล
เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผูซ้ งึ่ อาจได้รบั ประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติกำ�หนดไว้สำ�หรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนดไว้สำ�หรับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ รี าคาหรือมูลค่าเกินกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญ
โดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ประพฤติ
ปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด�ำ เนินการตามระเบียบทีน่ ายกรัฐมนตรีก�ำ หนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ เป็นผูก้ ระทำ�
ความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำ�เนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คำ�แนะนำ�ในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายรัฐมนตรีว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำ�เนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ
ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนยิ ม ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐพยายามใช้วธิ กี ารแสดงออกโดยใช้บตั รอวยพร
การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี
การแสดง การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนำ�หรือกำ�หนด
มาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำ�นึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การเรี่ยไร” หมายความว่า  การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือ
ทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดง
โดยตรงหรือโดยปริยายว่า มิใช่เป็นการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพือ่ รวบรวมเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
“เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเรีย่ ไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีสว่ นร่วมในการจัด
ให้มี การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำ�งาน
ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้
เว้นแต่เป็นการเรีย่ ไร ตามข้อ ๑๙ หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไรของหน่วยงานของ
รัฐ (กคร.) หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้
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หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการ
เรีย่ ไร นอกจากจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรีย่ ไรแล้ว จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกำ�หนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า  “กคร.”
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำ�นักนายก
รัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำ�นักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรง
คุณวุฒซิ งึ่ นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ อีกไม่เกินสีค่ นเป็นกรรมการ และผูแ้ ทนสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีจำ�นวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ ๑๘ การเรีย่ ไรหรือเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเรีย่ ไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
		
(๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
(๒) เป็นการเรีย่ ไรทีห่ น่วยงานของรัฐเป็นผูด้ �ำ เนินการเพือ่ ประโยชน์แก่การป้องกันหรือ
พัฒนาประเทศ
(๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
		
(๔) เป็นกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเรีย่ ไรของบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
(๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินการ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สำ�คัญ
(๓) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำ�บุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
(๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำ�นวน
เงินหรือมูลค่าตามที่ กคร. กำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
(๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นใน
การขออนุมัติ ตามระเบียบนี้แล้ว
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จัดให้มีการ
เรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำ�การเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๒) กำ�หนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สนิ ให้แก่ผบู้ ริจาคทุกครัง้ เว้นแต่โดย
ลักษณะแห่งการเรีย่ ไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จดั ทำ�เป็นบัญชีการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
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(๔) จัดทำ�บัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทาง
ราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทำ�
อย่างต่อเนือ่ งและปิดประกาศเปิดเผย ณ ทีท่ �ำ การของหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้ท�ำ การเรีย่ ไรไม่นอ้ ยกว่าสามสิบ
วันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำ�เนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่
สำ�หรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้สำ�นักงานการตรวจ
เงิน
แผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำ�บัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้
กระทำ�อย่างต่อเนื่อง ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง  ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน
ข้อ ๒๑ ในการเรีย่ ไรหรือเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเรีย่ ไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนิน
การดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ประกาศไว้
(๒) กำ�หนดให้ผบู้ ริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ เป็นจำ�นวนหรือมูลค่าทีแ่ น่นอน
เว้นแต่ โดยสภาพ มีความจำ�เป็นต้องกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินทีแ่ น่นอน เช่น การจำ�หน่ายบัตรเข้าชมการแสดง
หรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น
(๓) กระทำ�การใด ๆ ทีเ่ ป็นการบังคับให้บคุ คลใดทำ�การเรีย่ ไรหรือบริจาค หรือกระทำ�
การในลักษณะที่ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำ�ยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วย
ทำ�การเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทำ�การเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาหรือบุคคลอื่นออกทำ�การเรี่ยไร
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรีย่ ไรซึง่ มิใช่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องไม่กระทำ�การดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดำ�เนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำ�การเรี่ยไรให้
หรือกระทำ�ในลักษณะที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำ�ยอมไม่สามารถ
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�การเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๔. วิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking) / ฐาน ๒ (Digital thinking)
แนวทางการแก้ปญ
ั หาการทุจริตอย่างยัง่ ยืน ต้องเริม่ ต้นแก้ไขทีต่ วั บุคคล โดยการปรับเปลีย่ น
ระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น�ำ มาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์สว่ นรวมมาเป็น
ประโยชน์สว่ นตน ไม่เอาผลประโยชน์สว่ นรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนและ
พวกพ้องเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ที่จะต้องกระทำ�การหรือ
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตน
หรือความสัมพันธ์สว่ นตนเข้ามามีสว่ นในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์สว่ นรวมหรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interests) ขึน้ แน่นอน และความเสียหาย
ก็จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง

ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการนำ�มาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐนำ�ไปเป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได้อย่างเด็ดขาด คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”
กับ
“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
ทำ�ไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะ
การแก้ทุจริต
เรามาทำ�ความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
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ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง
ระบบเลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐ , ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิต ประจำ�วันกันมาตั้งแต่จำ�ความกันได้ ไม่ว่า
จะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือ
สัญญาณซึง่ เป็นค่าต่อเนือ่ ง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟงั ชัน่
ที่ต่อเนื่อง (Continuous)

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง
ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) สอดคล้อง
กับการทำ�งานระบบ Digital ที่มีลักษณะการทำ�งานภายในเพียง ๒ จังหวะ
คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด

จากทีก่ ล่าวมา... เมือ่ นำ�ระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”
มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และ
อาจหมายถึงโอกาสทีจ่ ะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดทีห่ ลากหลาย ซับซ้อน หากนำ�มาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะ
นำ�ประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม
ออกจากกันไม่ได้
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒
ทางเท่านั้น คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่,
เท็จ กับ จริง, ทำ�ได้ กับ ทำ�ไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการ
นำ�มาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่อง
ส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระทำ�การที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
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ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”
Vs
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
“การปฏิบตั งิ านแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐมีระบบการคิด
ทีย่ งั แยกเรือ่ งตำ�แหน่งหน้าทีก่ บั เรือ่ งส่วนตนออกจากกันไม่ได้ นำ�ประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม
มาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม
นำ�บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม
จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบ
การคิดที่สามารถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก
สิง่ ไหนผิด สิง่ ไหนทำ�ได้สงิ่ ไหนทำ�ไม่ได้ สิง่ ไหนคือประโยชน์สว่ นตนสิง่ ไหนคือประโยชน์สว่ นรวม ไม่น�ำ มา
ปะปนกัน ไม่น�ำ บุคลากรหรือทรัพย์สนิ ของราชการมาใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหา
ประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิด
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
๕. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
หลักคิดการแยกประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๕ ทีก่ �ำ หนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำ�แหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่น�ำ ความสัมพันธ์สว่ นตัวทีต่ นมีตอ่ บุคคลอืน่ ไม่วา่ จะเป็นญาติพนี่ อ้ ง พรรคพวก
เพือ่ นฝูง หรือผูม้ บี ญ
ุ คุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดลุ พินจิ ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บคุ คลนัน้ หรือปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทำ�การใด หรือดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้
เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมคี วามเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ขา้ ราชการผูน้ นั้ ยุตกิ ารกระทำ�ดังกล่าวไว้กอ่ นแล้วแจ้งให้ผบู้ งั คับ
บัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
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(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม อันจำ�เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำ�คัญ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสากล ซึ่งองค์กรใน
ระดับสากลต่างก็ให้ความสำ�คัญ ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลสำ�หรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามประกาศ
ขององค์การสหประชาชาติ และอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations
Convention Against Corruption - UNCAC) ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่กำ�หนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ตำ�แหน่งหน้าทีเ่ ป็นมาตรฐานความประพฤติส�ำ หรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการปฏิบตั งิ านของรัฐแต่ละรัฐ และ
ระหว่างรัฐ
จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จรรยาบรรณระหว่ า งประเทศสำ � หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ร ะบุ ใ นภาคผนวกของมติ
สหประชาชาติ ครั้งที่ ๕๑/๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
		
- ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
(๑) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่พงึ ใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่งหน้าทีข่ องตนในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่สมควรสำ�หรับตนหรือสมาชิกในครอบครัว
ไม่พงึ ประกอบธุรกรรมเข้ารับตำ�แหน่งหรือหน้าทีห่ รือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือผลประโยชน์
อืน่ ใดในทำ�นองเดียวกันซึง่ ขัดกับตำ�แหน่ง บทบาทหน้าที่ หรือการปฏิบตั ใิ นตำ�แหน่ง หรือบทบาทหน้าทีน่ นั้
(๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่กำ�หนดโดยตำ�แหน่งหน้าที่ของตนภายใต้
กฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร พึงแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า  และการเงิน หรือ
กิจการอันทำ�เพือ่ ผลตอบแทนทางการเงิน ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั กันได้ในสถานการณ์ทมี่ โี อกาส
จะเกิดหรือทีด่ เู หมือนว่าได้เกิดกรณีผลประโยชน์ขดั กันขึน้ ระหว่างหน้าทีแ่ ละผลประโยชน์สว่ นตนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการที่กำ�หนดไว้เพื่อลดหรือขจัด
ซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น
(๓) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่พงึ ใช้เงิน ทรัพย์สนิ บริการ หรือข้อมูลซึง่ ได้มาจากการปฏิบตั งิ าน
หรือเป็นผลมาจากการปฏิบตั งิ าน เพือ่ กิจการอืน่ ใดโดยไม่เกีย่ วข้องกับงานในตำ�แหน่งหน้าทีโ่ ดยไม่สมควร
อย่างเด็ดขาด
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งกำ�หนดโดยกฎหมายหรือนโยบาย
ในการบริหาร เพื่อมิให้ผลประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากตำ�แหน่ง
หน้าที่ไปแล้ว
		
- การรับของขวัญหรือของกำ�นัล
		
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของกำ�นัลอื่นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การดำ�เนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัย
ของตน
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๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง
สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog

สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำ�พูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ไม่ยอมรับกับคำ�พูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”
แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริต
คอร์รัปชัน
ระบบอุปถัมภ์
นำ�ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง
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คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ

คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ

คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ

คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ
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คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต
คิดได้

คิดดี

คิดเป็น
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- คิดก่อนทำ� (ก่อนกระทำ�การทุจริต)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่
  เกิดขึ้นกับประเทศในทุก ๆ ด้าน)
- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน)
- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับ
  ความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)
- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)
- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ
- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ และ
ไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
- คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
- คิดตามคุณธรรม ว่า “ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว”
- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
  ออกจากกันอย่างชัดเจน
- คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
- คิดทีจ่ ะไม่น�ำ ประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์สว่ นรวมมาปะปนกัน
  มาก้าวก่ายกัน
- คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
- คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณ
  ส่วนตน
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
  เครือญาติ และพวกพ้อง
- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒.
       (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ. (๒๕๔๖). รายงานผลการวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม. กรุงเทพฯ: สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (๒๕๕๘). คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ของส่วนราชการ. กรุงเทพฯ: สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. (ม.ป.ป.) คูม่ อื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน.
       กรุงเทพฯ: สำ�นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำ�นักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. (๒๕๕๙). คูม่ อื การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน. กรุงเทพฯ: สำ�นักงาน
       ปลัดกระทรวงพาณิชย์.  
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๙).คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ:
       สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๖๐). คูม่ อื ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
       ต่อต้านการทุจริต (ศปท.).
หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๓. (ม.ป.ป). ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
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วิชาที่ ๒.๒ เรื่อง ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

เรื่อง : ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
สาระสำ�คัญ

วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความ
เป็นพลเมืองทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต กรณีศกึ ษาปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้
ในประเทศและต่างประเทศ ที่สะท้อนถึงความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นำ�ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การนำ�ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน
เกี่ยวกับความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
๒. เพือ่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรูอ้ ย่างถูกต้องในเรือ่ งความอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริตให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ขอบเขตเนื้อหา
๑.
          
          
          
          
          
          
    
๒.
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การทุจริต
- ความหมาย/รูปแบบการทุจริต
- สาเหตุการเกิดการทุจริต
- สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย
- ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
- ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
ความอายต่อการทุจริต
- ความเป็นพลเมือง
- แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
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๓. ความไม่ทนต่อการทุจริต
- แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต
๕. ลงโทษทางสังคม
๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
- มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
- การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำ�เหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน
การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓
วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การทำ�กิจกรรมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้
PowerPoint  วิดีโอ  หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
การวัดและประเมินผล
การทดสอบเนื้อหา (๒๐ คะแนน)
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เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาที่ ๒.๒ เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
๑. การทุจริต
ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ปัญหา
การทุจริตจะทำ�ให้เกิดความเสือ่ มในด้านต่าง ๆ เกิดขึน้ ทัง้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าว
ก็จะรุนแรงมากขึน้ และมีรปู แบบการทุจริตทีซ่ บั ซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึน้ จากเดิมทีก่ ระทำ�เพียง
สองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะกระทำ�กันหลายฝ่าย ทั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
เอกชน โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะนำ�ไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้ง
ผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ
ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ในการกระทำ� การดำ�เนินการ
ต่าง ๆ และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง
การกำ�หนดระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
เงิน สิทธิพเิ ศษอื่น ๆ เพื่อจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำ�การหรือไม่กระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในตำ�แหน่งหน้าที่ ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวเป็นการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น
๑.๑ ทุจริต คืออะไร
คำ�ว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมายหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะมีการให้ความหมาย
ดังกล่าวไว้วา่ อย่างไร โดยทีค่ �ำ ว่าทุจริตนัน้ จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมาย
โดยกฎหมายซึง่ ไม่วา่ จะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนือ้ หาสำ�คัญของคำ�ว่าทุจริตก็ยงั คงมีความหมาย
ทีส่ อดคล้องกันอยู่ นัน่ คือ การทุจริตเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวม มาเป็นของส่วนตัว
ทัง้ ๆ ทีต่ นเองไม่ได้มสี ทิ ธิในสิง่ ๆ นัน้ การยึดถือเอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ทัง้ ในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม
ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการกำ�หนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ
ในกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔ คำ�ว่า “ทุจริตต่อหน้าที”่ หมายถึง “ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใดในตำ�แหน่ง
หรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำ�แหน่ง
หรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำ�นาจในตำ�แหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”
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นอกจากนี้ คำ � ว่ า ทุ จ ริ ต ยั ง ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค วามหมายเอาไว้ ใ นพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”
ในคำ�ภาษาอังกฤษ คำ�ว่าทุจริตจะตรงกับคำ�ว่า Corruption (คอร์รปั ชัน) โดยในประเทศไทย
มักมีการกล่าวถึงคำ�ว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้คำ�ว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา  ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนร่วม ไม่ค�ำ นึงถึงว่าสิง่ ๆ นัน้ เป็นของตนเอง หรือเป็นสิทธิทตี่ นเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนัน้
ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือ
ของเอกชน การกระทำ�เช่นนี้ก็ถือเป็นการทุจริต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง
คอร์รปั ชันจึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการให้สนิ บนหรือ
สิ่งตอบแทนแก่นักการเมืองหรือข้าราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองอยากได้ในรูปแบบของการ
ประมูล การสัมปทานเป็นต้น รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างกำ�ไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจำ�นวนมาก หาก
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำ�เนินงานได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั ตามปกติ เมือ่ เหตุผลของทัง้ สองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึน้ ได้
จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบ
ราชการเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงเรือ่ งกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในภาคเอกชนอีกด้วย
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การทุจริต และ การประพฤติมิชอบของข้าราชการ
ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความได้
เปรียบในการแข่งขัน การใช้อำ�นาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้
หรือการรับสินบน การกำ�หนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย
๑.๒ รูปแบบการทุจริต
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง
แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ
		
๑) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอำ�นาจและความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ)
โดยในกระบวนการการทุจริตจะมี ๒ ประเภทคือ
(๑) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึง การกระทำ�ทีม่ กี ารใช้หน่วยงานราชการ
เพือ่ มุง่ แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานนัน้ ๆ มากกว่าประโยชน์สว่ นรวมของสังคม
หรือประเทศ โดยลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย ดังนี้
ก) การคอร์รปั ชันตามนํา 
้ (corruption without theft) จะปรากฏขึน้ เมือ่
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องการสินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิ่มสินบน
รวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการของหน่วยงานนั้น ๆ โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับ
ก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารต่าง ๆ นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น
ข) การคอร์รปั ชันทวนนํา 
้ (corruption with theft) เป็นการคอร์รปั ชันในลักษณะ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการแต่อย่างใด เช่น ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการกำ�หนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินการ แต่กรณีนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ
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			 (๒) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของ
ทางราชการโดยบรรดานักการเมืองเพือ่ มุง่ แสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์สว่ นรวม
ของสังคมหรือประเทศเช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธกี ารทัว่ ไปจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการทุจริต
โดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับทีส่ งู กว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และ
มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่าง ๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น
		
๒) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ มี ๒ ประเภท คือ (๑) เกิดจากการใช้อำ�นาจในการกำ�หนด กฎ
กติกาพื้นฐาน เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตน
หรือพวกพ้อง และ (๒) เกิดจากการใช้อ�ำ นาจหน้าทีเ่ พือ่ แสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบทีด่ �ำ รงอยู่
ซึง่ มักเกิดจากความไม่ชดั เจนของกฎและระเบียบเหล่านัน้ ทีท่ �ำ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้
และการใช้ ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
		
๓) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด ๔ รูปแบบคือ
(๑) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัด
ซื้อสิ่งของในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม
(๒) คอร์รปั ชันจากการให้สมั ปทานและสิทธิพเิ ศษ (Concessionaire Corruption)
เช่น การให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดทำ�สัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น
(๓) คอร์รปั ชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น
การขายกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาทีด่ นิ ทรัพย์สนิ ไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น
(๔) คอร์รัปชันจากการกำ�กับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การกำ�กับ
ดูแลในหน่วยงานแล้วทำ�การทุจริตต่าง เป็นต้น
นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของ
การทุจริตเป็นรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ
ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การใช้อำ�นาจในการอนุญาตให้ละเว้นจาก
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อลดต้นทุนการทำ�ธุรกิจ ๒) การใช้อำ�นาจในการจัดสรรผลประโยชน์
ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน และ ๓) การใช้อำ�นาจในการสร้างอุปสรรคในการ
ให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนือ่ งจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่�ำ เกินไป
จนขาดแรงจูงใจในการทำ�งาน
นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบ
การทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑) การทุจริตเชิงนโยบาย
เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตทีแ่ ยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะ
รัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่
เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม
๒) การทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ
เป็นการใช้อำ�นาจและหน้าทีใ่ นความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เอือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ปัจจุบนั มักเกิดจากความร่วมมือกัน
ระหว่างนักการเมือง พ่อค้าและข้าราชการประจำ�
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๓) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตประเภทนีจ้ ะพบได้ทงั้ รูปแบบของการสมยอมราคา ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการออกแบบ
กำ�หนดรายละเอียดหรือสเป็กงาน กำ�หนดเงื่อนไข คำ�นวณราคากลาง ออกประกาศประกวดราคา 
การขายแบบ การรับและเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การทำ�สัญญาทุกขั้นตอนของกระบวน
การจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่าย ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆ
คือ การอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริง
ผลประโยชน์จากการรับงานและเงินทีไ่ ด้จากการรับงานไม่ได้น�ำ ส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์
ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษัทเอกชน
๔) การทุจริตในการให้สัมปทาน
เป็นการแสวงหาหรือเอือ้ ประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึง่ รัฐ
ได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนดำ�เนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น
การทำ�สัญญาสัมปทานโรงงานสุรา การทำ�สัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น
๕) การทุจริตโดยการทำ�ลายระบบตรวจสอบการใช้อำ�นาจรัฐ
เป็นการพยายามดำ�เนินการให้ได้บคุ คลซึง่ มีสายสัมพันธ์กบั ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง
ในอันทีจ่ ะเข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึง่ มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
การใช้อ�ำ นาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็นต้น ทำ�ให้องค์กรเหล่านีม้ คี วามอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อ�ำ นาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการทุจริต
จากการศึกษาวิจยั โครงการประเมินสถานการณ์ดา้ นการทุจริตในประเทศไทยของ
รศ. ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ได้ระบุ เงื่อนไข/สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมาจากสาเหตุ
ภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้
		
(๑) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนทีเ่ ป็นคนโลภมาก
เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่านํ้าร้อนนํ้าชา” หรือ
“เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อราชการ ขาดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม
		
(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
๑) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่�ำ มากไม่ได้สดั ส่วนกับ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้าง
นิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็ต้องหาทางใช้อำ�นาจ
ไปทุจริต
๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนรํ่ารวย และ
ไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มาอย่างไร  เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งที่คนรวยมี
เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ
๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการ
ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุน
ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
๔) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง
การร่วมมือของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหา
รายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ 		
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๕) ด้านระบบราชการ ได้แก่
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต
- การใช้ดลุ พินิจมากและการผูกขาดอำ�นาจจะทำ�ให้อัตราการทุจริตใน
หน่วยงานสูง
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทำ�ให้ผู้ที่ไปติดต่อต้อง
เสียเวลามาก จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ  
- การตกอยูใ่ ต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผูท้ จุ ริต มีทางเป็นไปได้ทผี่ นู้ นั้
จะทำ�การทุจริตด้วย  
- การรวมอำ�นาจ ระบบราชการมีลกั ษณะทีร่ วมศูนย์ ทำ�ให้ไม่มรี ะบบตรวจสอบ
ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ
- ตำ�แหน่งหน้าที่ในลักษณะอำ�นวยต่อการกระทำ�ผิด เช่น อำ�นาจในการ
อนุญาต การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงิน
ติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
- การที่ ข้ า ราชการผู้ ใ หญ่ ทุ จ ริ ต ให้ เ ห็ น เป็ น ตั ว อย่ า งแล้ ว ไม่ ถู ก ลงโทษ
ข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ยจึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่า
การกระทำ�เหล่านัน้ จะเป็นการคอร์รปั ชัน่ หรือมีความสับสนระหว่าง
สินนํ้าใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจากกัน
๖) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่
- กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ทำ�ให้เกิดการทุจริตที่ดำ�รง
อยู่ได้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีท้ังสองฝ่าย หาพยานหลักฐาน
ได้ยาก ยิง่ กว่านัน้ คูก่ รณีทงั้ สองฝ่ายมักไม่คอ่ ยมีฝา่ ยใดยอมเปิดเผยออกมา
และถ้าหากมีฝา่ ยใดต้องการทีจ่ ะเปิดเผยความจริงในเรือ่ งนี้ กฎหมาย
หมิน่ ประมาทก็ยบั ยัง้ เอาไว้ อีกทัง้ กฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคล
ผูใ้ ห้สนิ บนเท่า ๆ กับผูร้ บั สินบน จึงไม่คอ่ ยมีผใู้ ห้สนิ บนรายใดกล้าดำ�เนินคดี
กับผู้รับสินบน
- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย
ยิ่งกว่านั้น กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็น
ผลดีแก่ผู้ทุจริต
- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก
ทำ�ให้เกิดช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้  
๗) การตรวจสอบ ได้แก่
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ทำ�ให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจาก
ฝ่ายประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือ
กำ�กับดูแลอย่างจริงจัง
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๘) สาเหตุอื่นๆ
- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการ
สำ�คัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนทำ�การทุจริตเพื่อความเป็น
อยู่ของครอบครัว
- การพนัน ทำ�ให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากขึ้น
๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
๑) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อำ�นาจในการบริหาร
ราชการ รวมถึงอำ�นาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบาย
ต่างๆ โดยการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
๒) การทุจริตในระดับท้องถิน่ การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิน่ เป็นการกระจายอำ�นาจ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การดำ�เนิน
การในรูปแบบของท้องถิน่ ก็กอ่ ให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจำ�นวนมาก ผูบ้ ริหารท้องถิน่ จะเป็นนักการเมือง
ทีอ่ ยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้องได้
ระดับการทุจริตในประเทศไทยทีแ่ บ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิน่ ส่วนใหญ่มกั จะ
มีรปู แบบการทุจริตทีค่ ล้ายกัน เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง การประมูล การซือ้ ขายตำ�แหน่ง โดยเฉพาะในระดับ
ท้องถิน่ ทีม่ ขี า่ วจำ�นวนมากเกีย่ วกับผูบ้ ริหารท้องถิน่ เรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลีย่ นตำ�แหน่ง หรือ
เลือ่ นตำ�แหน่ง เป็นต้น โดยการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ อาจจะไม่ใช่การทุจริตทีเ่ ป็นตัวเงินให้เห็นได้ชดั เจนเท่าใด
แต่จะแฝงตัวอยูใ่ นรูปแบบต่าง ๆ หากไม่พจิ ารณาให้ดแี ล้วอาจมองได้วา่ การกระทำ�ดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต
แต่แท้จริงแล้วการกระทำ�นั้นเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้
เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่ง
ผูบ้ งั คับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่ลกู น้องทีต่ นเองชอบ ทำ�ให้ได้รบั เงินเดือนในอัตราทีส่ งู กว่าความ
เป็นจริงทีบ่ คุ คลนัน้ ควรจะได้รบั เป็นต้น การกระทำ�ดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินยั ซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว
๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผล
ให้ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่หากมีการทุจริตเป็นจำ�นวนมากนักธุรกิจย่อมไม่กล้า
ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนั้น ๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ�ธุรกิจที่มากกว่าปกติ แต่หากสามารถดำ�เนิน
ธุรกิจดังกล่าวได้ ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่ง
คือ การใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่าง ๆ เพื่อบ่งบอก
ถึงสถานการณ์การทุจริต ซึ่งการทุจริตที่ผ่านมานอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง
และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้จัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
ประจำ�ปี ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทยได้ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๙๖ จากการ
จัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ลำ�ดับ
ที่ ๑๐๑ เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า  ประเทศไทยยังมีการทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังตารางนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐
ปี พ.ศ.

คะแนน

อันดับ

จำ�นวนประเทศ

๒๕๔๗

๓.๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๖๔

๑๔๖

๒๕๔๘

๓.๘๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๕๙

๑๕๙

๒๕๔๙

๓.๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๖๓

๑๖๓

๒๕๕๐

๓.๓๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๔

๑๗๙

๒๕๕๑

๓.๕๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๐

๑๘๐

๒๕๕๒

๓.๔๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๔

๑๘๐

๒๕๕๓

๓.๕๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๗๘

๑๗๘

๒๕๕๔

๓.๔๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)

๘๐

๑๘๓

๒๕๕๕

๓๗ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๘๘

๑๗๖

๒๕๕๖

๓๕ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๑๐๒

๑๗๗

๒๕๕๗

๓๘ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๘๕

๑๗๕

๒๕๕๘

๓๘ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๗๖

๑๖๘

๒๕๕๙

๓๕ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๑๐๑

๑๗๖

๒๕๖๐

๓๗ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

๙๖

๑๘๐

และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จำ�นวน ๑๐ ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีรับรู้
การทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศสิงคโปร์ยงั คงอันดับหนึง่ ในกลุม่ อาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามตารางด้านล่างนี้
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ตารางที่ ๒ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำ�ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน
ลำ�ดับประเทศ
ในอาเซียน
๑

ประเทศ
สิงคโปร์

๘๔

๘๔

๘๕

๒

บรูไน

๖๒

๕๘

-

๓

มาเลเซีย

๔๗

๔๙

๕๐

๔

อินโดนีเซีย

๓๗

๓๗

๓๖

๕

ไทย

๓๗

๓๕

๓๘

๖

เวียดนาม

๓๕

๓๓

๓๑

๗

ฟิลิปปินส์

๓๔

๓๕

๓๕

๘

พม่า

๓๐

๒๘

๒๒

๙

ลาว

๒๙

๓๐

๒๖

๑๐

กัมพูชา

๒๑

๒๑

๒๑

คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล
๙ แหล่ง ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการดำ�เนินงานและการวัดด้านความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจาก
ความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม
ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตัง้ ความเท่าเทียม ความเป็นเสรี โดยทัง้ หมดนีจ้ ะใช้รปู แบบของการสอบถาม
จากนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำ�ธุรกิจในประเทศ
๑.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เป็นพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
ของคนในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะหรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ใน
กระเป๋าของผู้ทุจริต และผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจาก
ต่างประเทศเพื่อประกอบกิจการต่างๆ ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริต
ถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจากต่างประเทศจะใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนประกอบกับ
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสียจากการทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจ
พิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอื่น ส่งผลให้การจ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง
เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สำ�รวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง
๒,๔๐๐ ตัวอย่าง จากประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ พบว่า หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พบว่า
ผู้ที่ตอบว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นมี ๓๘% รุนแรงเท่าเดิม ๓๐% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมาย
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีใ่ ช้ดลุ พินจิ ทีเ่ อือ้ ต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย
อันดับสาม กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตทีเ่ กิดขึน้
บ่อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน ของกำ�นัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ตำ�แหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก
สำ�หรับความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๙ ที่
๒.๗๒ ล้านล้านบาท ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย ๑-๑๕%  โดยหากจ่ายที่
๕% ความเสียหายจะอยู่ที่ ๕๙,๖๑๐ ล้านบาท หรือ ๒.๑๙% ของงบประมาณ และมีผลทำ�ให้อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ๐.๔๒% แต่หากจ่ายที่ ๑๕% คิดเป็นความเสียหาย ๑๗๘,๘๓๐ ล้านบาท หรือ
๖.๕๗% ของเงินงบประมาณ และมีผลทำ�ให้เศรษฐกิจลดลง ๑.๒๗% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลง
ทุก ๆ ๑% จะทำ�ให้มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตลดลง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่ดำ�เนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำ�นักงาน ป.ป.ช.) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสำ�นักงาน ป.ป.ช.
เช่น สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอีกหลายหน่วยงาน และสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) เพื่อเป็นมาตรการ แนวทางการดำ�เนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
ความร่วมมือทัง้ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต รวมถึงได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระทำ�ความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบเพื่อทำ�หน้าที่ในการดำ�เนินคดีกับบุคคลที่ทำ�การทุจริต นอกจากนี้ยังได้มีการกำ�หนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๓ มีกำ�หนดใช้
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand) และมีพนั ธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรปู กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จำ�นวน ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นการดำ�เนิน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้ประบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้
รวมไปถึงการดำ�เนินการในส่วนการตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ
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และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะมีแนวทางในการดำ�เนินงานอย่างไร และด้านการปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้การดำ�เนินการด้านปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับ
ค่า CPI ให้ได้คะแนน ๕๐ คะแนน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มีวตั ถุประสงค์ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มคี า่ นิยมร่วมต้านทุจริต มีจติ สำ�นึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำ�นงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจำ�นงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้
รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อรักษาเจตจำ�นงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
กระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
พัฒนากระบวนการทำ�งานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการทำ�งานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต การตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย
ให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ บูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเพื่อให้ผู้กระทำ�ความผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรม
และเท่าทันต่อสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับ
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเป็นเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคะแนนให้มีค่าสูงขึ้น หากได้รับคะแนนมากจะหมายถึง
การที่ประเทศนั้นมีการทุจริตน้อย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายสำ�คัญในการที่จะต้องมุ่ง
มั่นในการดำ�เนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
แต่เดิมภารกิจด้านการดับเพลิงเป็นภารกิจของตำ�รวจดับเพลิง มีฐานะเป็นกองบังคับการ
ตำ�รวจดับเพลิงปฏิบตั งิ านทางด้านป้องกันระงับอัคคีภยั และบรรเทาสาธารณภัย จนกระทัง่ ได้มแี นวคิดที่
จะปรับปรุงโครงสร้างของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ซึง่ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ กองบังคับการตำ�รวจดับเพลิง
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ให้มขี นาดเล็กลง โดยมีแนวคิดทีจ่ ะโอนภารกิจทีไ่ ม่ใช่หน้าทีข่ องตำ�รวจโดยตรงให้ไปอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง งานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มิใช่หน้าที่
โดยตรงของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึงเห็นควรทีจ่ ะโอนภารกิจดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครรับไปดำ�เนินการ
โดยเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ส�ำ นักงานตำ�รวจแห่งชาติถา่ ยโอนภารกิจป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็นสำ�นัก ชื่อว่า  สำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คดีทุจริต
จัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน โดยเอกชน
ที่เข้ามาทำ�ธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิง คือ บริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จำ�กัด ถูกบริษัท General Dynamics Worldwide
Holdings, Inc. ของสหรัฐอเมริกาซื้อกิจการทั้งหมด แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศออสเตรีย บริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จำ�กัด ว่าจ้างบริษัท
Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยีย่ มเป็นผูร้ บั จ้างจัดหา ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์
บรรเทาสาธารณภัย (ยกเว้นเรือดับเพลิง) ให้กับกรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างผลิตราว ๒๘ ล้านยูโร
หรือราว ๑,๔๐๐ ล้านบาท บริษัท สไตเออร์ฯ จึงไม่ใช่ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเพื่อเสนอขายโดยตรง
แต่เป็นเพียงนายหน้าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค้าให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำ�ประเทศไทยได้มีหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย
ของ บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จำ�กัด โดยเป็นข้อเสนอให้ดำ�เนินการในลักษณะ
รัฐต่อรัฐ และบริษัท สไตเออร์ฯ ได้เชิญนาย ป. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิต
ของบริษัท MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิงให้ บริษัท สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และ
นาย ส. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิง
ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเสนอ ได้แก่ รถดับเพลิง
ชนิดต่างๆ และรถบรรทุกนาํ้ รวม ๓๑๕ คัน และเรือดับเพลิง ๓๐ ลำ� ตลอดจนอุปกรณ์สาธารณภัยอืน่ ๆ
ซึ่งตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร์ฯ ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนั้น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดทำ� A.O.U. (Agreement of Understanding) และข้อ
ตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียยื่นร่าง A.O.U.
ให้แก่ พล.ต.ต. อ. ซึง่ นำ�เสนอต่อนาย ส. โดยตรงโดยไม่ผา่ นปลัดกรุงเทพมหานคร นาย ส. ลงนามรับทราบ
บันทึกและเสนอต่อนาย ภ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหลังจากที่ได้มีการลงนามร่วมกัน
คุณหญิง ณ. ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับ บริษัท สไตเออร์ฯ ให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย
(กรุงเทพมหานคร) ดำ�เนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน
๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐ บาท และอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C)
อีกจำ�นวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามจำ�นวนทีจ่ า่ ยจริง  รวมทัง้ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดดำ�เนินการเกีย่ วกับ
การค้าต่างตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม   ๒๕๔๗   โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้าที่จะ
ดำ�เนินการเป็นลำ�ดับแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นนาย อ. และ
ก่อนมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานครคนเดิม ได้มหี นังสือถึงผูจ้ ดั การธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน ๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐ ยูโร
ให้กับบริษัท สไตเออร์ฯ โดยกรุงเทพมหานครชำ�ระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
มอบอำ�นาจให้พล.ต.ต. อ. ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ดำ�เนินการและลงนาม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำ�เนินการไต่สวนการดำ�เนินการดังกล่าวของ
กรุงเทพมหานคร และยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง จากการ
กระทำ�ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบที่เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิง
ที่กรุงเทพมหานครซื้อมานั้นมีราคาที่สูงมาก ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นมีดังนี้
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ กรุงเทพมหานคร
รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบน้ำ�แบกหาม
รายละเอียด
โครงประธานรถเครือ่ งยนต์ยหี่ อ้ มิตซูบชิ ิ ๒,๕๐๐ ซีซี ๔x๔
ประกอบโดย บริษัท กาญจนาอิควิปเม้นท์ จำ�กัด
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามจากญี่ปุ่น

ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ
๒,๑๕๔,๐๕๐ บาท รวม ๗๒ คัน เป็นเงินแพงกว่า
๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท

รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร
รายละเอียด
ความแตกต่าง
โครงประธานรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์
กรุงเทพมหานครซือ้ แพงกว่า คันละ ๑๗,๑๔๓,๒๐๐ บาท
ซื้ อ จาก บริ ษั ท เชส เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ (สยาม) จำ � กั ด รวม ๙ คัน เป็นเงินแพงกว่า ๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท
มาตรฐานใกล้เคียงกันเครื่องสูบน้ำ�สมรรถนะสูงกว่า
รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร
ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซือ้ แพงกว่า คันละ ๑๕,๔๕๕,๓๗๐ บาท
รวม ๑๔๔ คัน เป็นเงิน แพงกว่า ๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐ บาท

รายละเอียด
ซื้อจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด

รถถังน้ำ� ๒๐,๐๐๐ ลิตร
รายละเอียด
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ซื้อจาก
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ
๑๕,๑๘๙,๑๐๐ บาท รวม ๗๒ คัน เป็นเงินแพงกว่า
๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐ บาท

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA
รายละเอียด
ความแตกต่าง
ซื้อจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ
๕๖,๕๗๗,๒๕๐ บาท รวม ๗ คัน เป็นเงิน แพงกว่า 
๓๙๖,๐๔๐,๗๕๐ บาท
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ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง
ข้อมูลเรือดับเพลิง
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จำ�กัด บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จำ�กัด
ซื้อเรือดับเพลิงจาก บริษัท ซีทโบ๊ต จำ�กัด ผลิตและ ขายให้ กรุงเทพมหานคร ราคาลำ�ละ
ประกอบที่เมืองพัทยา ราคาลำ�ละ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒๕,๔๖๒,๑๐๐ บาท

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการทุจริต ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
นอกจากจะสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่าสูญเสียงบประมาณจำ�นวนเท่าไร แต่การสูญเสียดังกล่าว
แทนทีร่ ฐั และประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากรถและเรือดับเพลิง ซึง่ ถือเป็นสิง่ จำ�เป็นทีช่ ว่ ยในการป้องกัน
และบรรณเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภยั ได้เป็นอย่างดี แต่เมือ่ มีการทุจริตแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถ
นำ�รถและเรือดับเพลิงมาใช้งานได้ เท่ากับว่าสูญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถนำ�สิ่งเหล่านี้
มาใช้ประโยชน์ได้อีก
๒. ความอายต่อการทุจริต
แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำ�ว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะ
ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะทำ�ผิด ละอายใจ
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสม เพราะ
เห็นถึงโทษหรือผลกระทบทีจ่ ะได้รบั จากการกระทำ�นัน้ จึงไม่กล้าทีจ่ ะกระทำ� ทำ�ให้ตนเองไม่หลงทำ�ในสิง่ ทีผ่ ดิ
นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายต่อการทำ�ผิด
ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย
ไม่กล้าที่จะทำ�ในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ทำ�ลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับ
การลงโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระทำ�ผิด และในระดับที่สอง
เป็นระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป ก็ไม่กล้าที่จะทำ�ผิด เพราะนอกจาก
ตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและ
ครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใคร
ใส่ใจหรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าทำ�
๓. ความไม่ทนต่อการทุจริต
๓.๑ ความเป็นพลเมือง
คำ�ว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป
พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง
ชาวประเทศประชาชน “วิถ”ี หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครอง
ที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ดังนั้น คำ�ว่า “พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะ
ทีส่ �ำ คัญ คือ เป็นผูท้ ยี่ ดึ มัน่ ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำ�รงชีวติ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิด
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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วราภรณ์ สามโกเศศ  อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนทีร่ บั ผิดชอบได้ดว้ ย
ตนเองมีความสำ�นึกในสันติวิธี  มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า  ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง
การที่สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที่ ”
    
จากความหมายของนักวิชาต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจาก
เสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไป
เลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่านั้น คือ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายรุกเพื่อเรียกร้องกฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง
พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่
การทำ�งานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐ
มาแก้ไขให้เท่านั้น
๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำ�ว่า  “ทน” หมายถึง การอดกลั้นได้
ทานอยู่ได้ เช่น ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่
ต่อสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม ดังนั้น
ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระทำ�ที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม
ในลักษณะทีไ่ ม่ยนิ ยอม ไม่ยอมรับในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทัง้ ในรูปแบบ
ของกริยาท่าทางหรือคำ�พูด
ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึง่
เกิดขึ้น เช่น การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออก
ให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่าตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อ
ท้ายแถว กรณีนแี้ สดงให้เห็นว่าผูท้ ถี่ กู แซงคิว ไม่ทนต่อการกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้อง และหากผูท้ แี่ ซงคิวไปต่อแถว
ก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึน้ อยูก่ บั
จิตสำ�นึก ของแต่ละบุคคลและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำ�นัน้ ๆ แล้วมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา ซึง่
การแสดงกริยาหรือการกระทำ�จะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้
การแจ้งเบาะแส การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึง่ เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
มีการรวมตัวของคนจำ�นวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถ
พบเห็นได้งา่ ย ซึง่ ปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ดแี ละส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว
มักจะแสดงปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็น
เรือ่ งยาก เนือ่ งจากปัจจุบนั สังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพือ่ ให้ตนเองได้รบั ประโยชน์หรือให้งาน
สามารถดำ�เนินต่อไปสูค่ วามสำ�เร็จ ซึง่ การยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชน มองว่า
การทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
๓.๓ ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใด
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อย่างหนึ่งเกิดขึ้น เพื่อให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระทำ�ใด ๆ ที่ทำ�ให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อ
การทุจริตสามารถแบ่งระดับต่าง ๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพือ่ น
ลอกข้อสอบเรา และเราเห็นซึง่ เราจะไม่ยนิ ยอมให้เพือ่ นทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มอื หรือกระดาษมาบัง
ส่วนทีเ่ ป็นคำ�ตอบไว้ เช่นนีก้ เ็ ป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธดี งั กล่าว
ที่ถอื เป็นการแสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน
การชุมนุมประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับ
ของการทุจริต ความตืน่ ตัวของประชาชน และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการทุจริต โดยท้ายบทนีไ้ ด้ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต ทำ�ให้ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน
ความจำ�เป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็ก
หรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพมหานคร ผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถนำ�มา
ใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน
หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา 
เพียงแค่คดิ จากมูลค่าความเสียหายทีร่ ฐั สูญเสียงบประมาณไปยังไม่ได้คดิ ถึงความเสียหายทีเ่ กิดจาก
ความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไหม้แล้ว ถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มี
การทุจริต ยินยอมให้มกี ารทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรือ่ งของคนอืน่ เป็นเรือ่ งของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่เกีย่ วข้องกับ
ตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียทีจ่ ะได้รบั ตนเองก็ยงั คงทีจ่ ะได้รบั ผลนัน้ อยูแ่ ม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม
๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทำ�ให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ
หากนำ�เอาเงินทีท่ จุ ริตมาพัฒนาในส่วนอืน่ ความเจริญหรือการได้รบั โอกาสของผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสก็จะมีมากขึน้
ความเหลือ่ มล้ำ�ทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะ
ลดน้อยลง ดังที่เห็นในปัจจุบันว่าความเจริญต่าง ๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้ง ๆ ที่คนชนบท
ก็คอื ประชาชนส่วนหนึง่ ของประเทศ แต่เพราะอะไรทำ�ไมประชาชนเหล่านัน้ ถึงไม่ได้รบั โอกาสให้ทดั เทียม
หรือใกล้เคียงกับคนในเมือง ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น แต่ทำ�อย่างไรถึงทำ�ให้มีการทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมี
งบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพื่อป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือ
ตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้น หากประชาชนเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มี
คนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือ
ลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ ๆ แล้ว ปริมาณเงิน
ที่ทุจริตย่อมมีมาก ความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจาก
การทุจริตไว้ในท้ายบท ซึง่ จะเห็นได้วา่ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีมลู ค่ามากมาย และนีเ้ ป็นเพียงโครงการ
เดียวเท่านั้น หากรวมเอาการทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่
เกิดขึน้ มานัน้ มากมายมหาศาล ดังนัน้ เมือ่ เป็นเช่นนีแ้ ล้ว ประชาชนจะต้องมีความตืน่ ตัวในการทีจ่ ะร่วมมือ
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ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมมือกันในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิด
การทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะทำ�อย่างไรก็จะ
มีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้างให้
เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการปราบปราม
การทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
เมือ่ ประชาชนในประเทศมีความตืน่ ตัวทีว่ า 
่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะทำ�ให้เกิดกระแส
การต่อต้านต่อการกระทำ�ทุจริต และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะทำ�ทุจริตต่อไป เช่น
หากพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึน้ อาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระทำ� แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านัน้
ไปยังหน่วยงานหรือสือ่ มวลชนเพือ่ ร่วมกันตรวจสอบการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ และยิง่ ในปัจจุบนั เป็นสังคมสมัยใหม่
และกำ�ลังเดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แต่การจะเป็น ๔.๐ ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหา
การทุจริตจะต้องลดน้อยลงไปด้วย เมือ่ ประชาชนมีความตืน่ ตัวต่อการทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่
เกิดขึน้ จะเป็นอย่างไร ตัวอย่างทีจ่ ะนำ�มากล่าวถึงต่อไปนีเ้ ป็นกรณีทเี่ กิดขึน้ ในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึง
ความไม่ทนต่อการทุจริตทีป่ ระชาชนได้ลกุ ขึน้ มาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองทีท่ �ำ ทุจริต จนในทีส่ ดุ นักการเมือง
เหล่านั้นหมดอำ�นาจทางการเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้
๑. ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำ�เร็จในด้านของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น

                เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีข่าวกรณีของประธานาธิบดีถูกปลดออกจากตำ�แหน่งเพราะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพื่อนสนิทของครอบครัวเข้ามา
แทรกแซงการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตัว ผลทีเ่ กิดขึน้ คือถูกดำ�เนินคดีและตัง้ ข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นทางมิชอบเพือ่ เอือ้
ผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีทเี่ กิดขึน้ นีป้ ระชาชนเกาหลีใต้ได้มกี ารรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้อง
ให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
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อีกกรณีทจี่ ะกล่าวถึงเพือ่ เป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้อง คือ การทีน่ กั ศึกษา
คนหนึง่ ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทัง้ ทีผ่ ลคะแนนทีเ่ รียนมานัน้ ไม่ได้สงู และการทีค่ ณ
ุ สมบัตขิ องนักศึกษา
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงกับการคัดเลือกโควตานักกีฬาทีก่ �ำ หนดไว้วา่ จะต้องผ่านการแข่งขันประเภทเดีย่ ว
แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการนำ�ไปสู่การประท้วง ต่อต้านจาก
นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้คำ�ตอบที่ชัดเจนแก่
กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากตำ�แหน่ง
๒. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุม
ประท้วงการทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการ
ของประเทศ โดยมีประชาชนจำ�นวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนู
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่า
ครัง้ ก่อน เพราะทีผ่ า่ นมาได้มกี ารทุจริตเกิดขึน้ และมีการประท้วง จนในทีส่ ดุ ประธานาธิบดีได้ถกู ปลดจาก
ตำ�แหน่ง เนื่องจากการกระทำ�ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตืน่ ตัวของประชาชนทีอ่ อกมาต่อต้านต่อการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็ก ๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการ
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ทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตัง้ แต่การเห็นคนทีท่ �ำ ทุจริตแล้วตนเอง
รู้สึกไม่พอใจ มีการส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือ การชุมนุมประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้นำ�มา
แสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะ
ลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดียงิ่ ขึน้ จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าทีจ่ ะทำ�ทุจริต
โดยนำ�เอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริต
เกิดขึน้ กระบวนการในการแสดงออกต่อการไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึน้ และมีการเปิดเผยชือ่ บุคคล
ทีท่ จุ ริตให้กบั สาธารณะชนได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึง เมือ่ สังคมมีทงั้ กระบวนการในการป้องกันการทุจริต
การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอาย
ต่อการทำ�ทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น
สำ�หรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจนำ�ไปสู่การทุจริตอย่างอื่นที่มากกว่าเดิมได้
การมีวัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงิน
อุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่า
เป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเพือ่ ทีส่ ถานศึกษาแห่งนัน้ จะได้น�ำ เงินทีไ่ ด้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียน
การสอนของทางสถานศึกษาต่อไป แต่การกระทำ�ดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดี
ให้เกิดขึน้ ในสังคม และต่อไปหากกระทำ�เช่นนีเ้ รือ่ ย ๆ จะมองว่าเป็นเรือ่ งปกติทที่ กุ คนทำ�กัน ไม่มคี วามผิด
แต่อย่างใด จนทำ�ให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดีถูกกลืนหายไปกับการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสม
เหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึน้ ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจำ�กัด
ที่ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงทำ�ให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา เพื่อให้
บุตรของตนเองได้เข้าเรียน
๕. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
คำ�ว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึง่ ตรงกับภาษาอังกฤษ
คำ�ว่า “Social Sanction”
พจนานุกรมศัพท์สงั คมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๓๒ : ๓๖๑ - ๓๖๒) ได้ให้ความหมาย
ของ คำ�ว่า “Social Sanction” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือ
การสัญญาว่าจะให้รางวัลตามทีก่ ลุม่ กำ�หนดไว้ส�ำ หรับการประพฤติปฏิบตั ขิ องสมาชิกเพือ่ ชักนำ�ให้สมาชิก
กระทำ�ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์
Radcliffe-Brown (๑๙๕๒ : ๒๐๕) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
ทางสังคมอย่างหนึง่ และเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมทีเ่ ป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบ
กับการไม่เห็นชอบ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (Dialectic) คือ
มีทงั้ ด้านบวกและด้านลบอยูภ่ ายในความหมายของตัวเองสำ�หรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive
Social Sanction) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคล
และสังคมให้ประพฤติปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับปทัสถานของชุมชนหรือของสังคม จากการศึกษายังพบด้วย
ว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนัน้ อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สงั คม เพือ่ ยกระดับปทัสถานของสังคม
ในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถานใหม่ในระดับระหว่างประเทศ
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Whitmeyer (๒๐๐๒ : ๖๓๐-๖๓๒) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
เป็นการทำ�งานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการ
ให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ทสี่ งั คมยอมรับร่วมกัน เมือ่ สมาชิกปฏิบตั ติ าม
ก็จะมีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมือ่ สมาชิกไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการ
ไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม
เป็นมาตรการควบคุมทางสังคมทีต่ อ้ งการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์
ทีส่ งั คมกำ�หนด โดยมีทงั้ ด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanction)
เป็นการลงโทษโดยการกดดันและแสดงปฏิกริ ยิ าต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของสังคม ทำ�ให้บุคคลนั้นเกิดความอับอายขายหน้า สำ�หรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้น
สังคมเชิงบวก (Positive Social Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ
เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคคลทีป่ ฏิบตั ติ นฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แบบแผนที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน
หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชน ก็จะนำ�ไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดัง
กล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม และที่สำ�คัญไปกว่านั้น หากการกระทำ�ดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว
อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึน้ ได้ ไม่เพียงแต่ในชุมชนนัน้ แต่อาจเกีย่ วเนือ่ งไปกับชุมชนอืน่ รอบข้าง หรือ
เป็นชุมชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ นัน่ คือ ประชาชนทัง้ ประเทศซึง่ การลงโทษทางสังคมมีทงั้ ด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanction) จะอยู่ในรูปของการให้
การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บคุ คลและสังคม เพือ่ ให้ประพฤติปฏิบตั สิ อดคล้อง
กับปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการ
ใช้มาตรการต่าง ๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นตํ่าสุดเรื่อยไป
จนถึงการกดดันและบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และการประท้วง
(Protest) ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน
การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทำ� การลงโทษ
ประเภทนี้เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ
ไม่กล้าที่จะทำ�ในสิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่ การว่ากล่าวตักเตือน
การนินทา การประจาน การชุมนุมขับไล่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น
ได้กระทำ�ไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่ทำ�พฤติกรรม เหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคล
รอบข้าง หรือสังคม จนนำ�ไปสู่การต่อต้านดังกล่าว
การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำ�ของบุคคลนั้น
ว่าร้ายแรงขนาดไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ประจำ� หรือมีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึน้ ด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึน้ ก็
อาจนำ�ไปเป็นประเด็นทางสังคมจนนำ�ไปสูก่ ารต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ผิดกฎหมาย และผิดต่อศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง
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เพื่อกดดัน ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดการกระทำ�ดังกล่าว หรือการออกจากตำ�แหน่งนั้น ๆ หรือการนำ�ไปสู่
การตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย โดยในหัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้นำ�เสนอตัวอย่างที่ได้
แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุมประท้วง บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออก
จากตำ�แหน่ง ซึ่งการลาออกจากตำ�แหน่งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึง
ความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�
๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
สามารถร้องเรียนมายังสำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้โดยมีวิธีการดังนี้
		
๑) ทำ�เป็นหนังสือ “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” และส่งไปทีส่ �ำ นักงาน ป.ป.ช.
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือส่งมาที่ตู้ ปณ. ๑๐๐
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือส่งมาที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดใกล้บ้านของท่าน
     
๒) กล่าวหาด้วยวาจาโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือ
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำ�การบันทึกคำ�กล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐาน
    
๓) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ – ๔๙ หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. ๑๒๐๕
๔) ทางเว็บไซต์สำ�นักงาน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th  หัวข้อ “ร้องเรียน”
โดยในคำ�กล่าวหา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
๑) ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
๒) ชื่อ – สกุล ตำ�แหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา
๓) ระบุข้อกล่าวหาการกระทำ�ความผิด
๔) บรรยายการกระทำ�ความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้
๔.๑ หากเป็นการกระทำ�ความผิดต่อหน้าที่ การกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่
ราชการ การกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะต้องระบุว่า  การกระทำ�ความผิดเกิด
ขึ้นเมื่อใด มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำ�ความผิดอย่างไร มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่
มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (ถ้าไม่สามารถนำ�มาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษา) และในเรื่องนี้
ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดบ้าง เมื่อใด และผลเป็นประการใด
๔.๒ หากเป็นการกล่าวหาว่าร่ำ�รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ จะ
ต้องระบุว่า  ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา  และภรรยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็น
อย่างไร
ผู้ถูกกล่าวหา และภรรยาหรือสามี มีอาชีพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด และ
ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่ารํ่ารวยผิดปกติมีอะไรบ้าง เช่น
      
- บ้าน มีจำ�นวนกี่หลัง ตั้งอยู่ที่ใด (เลขที่บ้าน ถนน ซอย ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/
เขต จังหวัด) ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด
- ที่ดิน มีจำ�นวนกี่แปลง ตั้งอยู่ที่ใด (ถนน ซอย ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต
จังหวัด) ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด
- รถยนต์ มีจำ�นวนกี่คัน ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียนรถ ซื้อเมื่อใด จากใคร
และราคาขณะซื้อเท่าใด
- มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด  
รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ
สำ�คัญที่สุด คือ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้กล่าวหาที่
สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบ
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ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมให้ชดั เจนจนสามารถดำ�เนินการต่อไปได้ และรายงานผลให้ผกู้ ล่าวหาทราบ ทัง้ นี้ ข้อมูล
จะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด ถ้าไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยชื่อ ก็ให้บอกด้วยว่าให้ปกปิดชื่อ - ที่อยู่ไว้
เป็นความลับ ตอนทำ�คำ�สั่งไต่สวนจะได้ระบุไว้ตามความประสงค์
กรณีการร้องเรียนโดยไม่แจ้งชือ่ – สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห”์ จะต้องระบุพยานหลักฐาน
ให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำ�เนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจะรับไว้พิจารณา
ทัง้ นี้ สำ�นักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกลับไปให้ผกู้ ล่าวหาทราบว่ารับเรือ่ งไว้พจิ ารณาและแจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่หากประสงค์จะติดตามเรื่องร้องเรียน ก็สามารถติดตามได้ทางนี้
๑) ติดต่อด้วยตนเองที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด
๒) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ – ๔๙ หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. ๑๒๐๕
๓) ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อ “ติดตามเรื่องร้องเรียน”
ทั้งนี้ โปรดจำ�เลขรับเรื่องจากสำ�นักงาน ป.ป.ช. /วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง / ชื่อ – สกุล เรื่อง ของ
ผู้ถูกกล่าวหา
นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้
๑) ศูนย์บริการประชาชน สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน) ทำ�เนียบ
รัฐบาลหมายเลข ๑๑๑๑ บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ
รับร้องเรียนผ่านทาง โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๗๑ - ๘๔
๒) สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐
๓) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สำ�นักงาน ป.ป.ท.) สายด่วน โทร. ๑๒๐๖
๔) ศูนย์ด�ำ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน โทร. ๑๕๖๗ หรือศูนย์ด�ำ รงธรรมจังหวัด
๕) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในแต่ละจังหวัด
๖) แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต�ำ รวจในเขตอำ�นาจ
สอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรือ่ งทีห่ ากอยูใ่ นอำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไปยังสำ�นักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำ�เนินการต่อไป
๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
๗.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้กำ�หนดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน (ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๑ และระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน
สำ�หรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน ได้แก่ ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำ�คำ�ร้อง
ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำ� หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การรํ่ารวย
ผิดปกติ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินการตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของบุคคลดังกล่าว และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว
- การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
การร้องขอคุม้ ครองช่วยเหลือพยานทำ�ได้โดยยืน่ คำ�ร้องต่อสำ�นักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือ
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดด้วยตนเองได้เลย หรือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน
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(สำ�นักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ) หากมาด้วย
ตนเองไม่ได้ สามารถยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือหรือจดหมาย หรือทางโทรศัพท์ หรืออาจมอบอำ�นาจให้ผู้อื่น
ดำ�เนินการแทนได้ โดยระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องขอ และพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าอาจไม่ได้รับ
ความปลอดภัย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
๗.๒ การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้กำ�หนดให้มีมาตรการการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี
(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๓๕ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ�เนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔) มีรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ กู กล่าวหารายใดทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐรายอืน่ และ
ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเห็นสมควรกันไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องดำ�เนินคดี
ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดังนี้
๑) เป็นผูร้ เู้ ห็นเหตุการณ์และมีสว่ นเกีย่ วข้องในการกระทำ�ความผิดกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
รายอื่นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรืออยู่ระหว่างการไต่สวน
ข้อเท็จจริง
๒) เป็นผูใ้ ห้ถอ้ ยคำ�ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือให้ถอ้ ยคำ�
หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญจนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการวินิจฉัยชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการสำ�คัญ
๓) เต็มใจที่จะให้ถ้อยคำ�หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามข้อ ๒ พร้อมกับรับรองว่า
จะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคำ�ไว้
- การร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยานในคดี
สามารถมีคำ�ขอด้วยวาจาหรือทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอกัน
ตนเองไว้เป็นพยานในคดีนนั้ นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบเหตุแห่งการกล่าวหา ซึง่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณา
คำ�ขอโดยคำ�นึงถึงเหตุดังต่อไปนี้
๑) หากไม่กนั บุคคลหรือผูถ้ กู กล่าวหาคนใดคนหนึง่ เป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่
มีอยูอ่ าจไม่เพียงพอและไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐานอืน่ แทนเพือ่ ให้เพียงพอ
ในการดำ�เนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่เป็นตัวการสำ�คัญ
๒) บุคคลนั้นจะต้องเบิกความตามที่ให้การไว้
      
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นไว้เป็นพยานแล้ว ถือว่า
บุคคลดังกล่าวอยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น และอาจได้รับการคุ้มครองช่วย
เหลือตามกฎหมายต่อไป
๗.๓ กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดใหข อ มูลตอ ผูบ งั คับบัญชาหรือใหถ อ ยคําในฐานะพยาน
ตอผูม หี นาทีส่ บื สวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  อันเปน ประโยชน
และเปนผลดียงิ่ ตอ ทางราชการ ใหถ อื วาผูน น้ั ปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ ซึง่ ไดรบั ความคุม ครองพยานและอาจ
ไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามกฎ  ก.พ. นี้
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ขอ มูลหรือถอ ยคําตามวรรคหนึง่ จะถือวาเปนประโยชนและเปนผลดียงิ่ ตอทางราชการตอเมือ่
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดําเนินการทางวินัยได  หรือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลงโทษทางวินัยแกผูกระทํา
ความผิดได  และมีผลทําใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดินเปนอยางมากหรือมีผลทําใหสามารถ
รักษาไวซึ่งระบบบริหารราชการที่ดีโดยรวมได
ในกรณีทขี่ าราชการผูน นั้ เปน ผูก ระทําผิดวินยั นัน้ เสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสว นรว ม
ในการกระทําผิดวินัยนั้นดวย  ไมใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัย
กับขาราชการอืน่   ถาไดใหขอ มูลตอผูบ งั คับบัญชา หรือให้ถอ ยคําเกีย่ วกับการกระทําผิดวินยั ทีไ่ ดก ระทํามา
ตอบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่ หี นาทีส่ บื สวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ และขอมูลหรือถอ ยคํานัน้ เปน ปจ จัยสําคัญจนเปนเหตุใหมกี ารสอบสวนทางวินยั แกผเู ปนตนเหตุ
แหงการกระทําผิด อาจไดรับการกันเปน พยาน การลดโทษ หรือการใหความคุมครองพยานตามกฎ ก.พ. นี้   
ขอ ๕ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ ที่จะไดรับประโยชนตามกฎ ก.พ. นี้
จะตองเปนความเชื่อโดยสุจริตวามีการกระทําผิดวินัยหรือเปนไปตามที่ตนเองเชื่อวาเปนความจริง  และ
ไมมีการกลับถอยคํานั้นในภายหลัง
การใหขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่ง   ไมถือเปนการเปดเผยความลับของทางราชการ
และไมเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ขอ ๖ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่ไดรับขอมูลมีหนาที่รายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปน
ผูมีอำ�นาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๗ ผูบ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ และผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตง ตัง้ มีหนาทีใ่ หค วามคุม ครองพยาน
ดังตอไปนี้
(๑) ไมเ ปด เผยชือ่ หรือขอ มูลใด ๆ ทีจ่ ะทําใหท ราบวาผูใ ดเปน ผูใ หข อ มูลหรือใหถ อ ยคํา   
(๒) ไมใ ชอ ํานาจไมว าในทางใดหรือกระทําการอืน่ ใดอันเปน การกลัน่ แกลง หรือไมเ ปน
ธรรม ซึ่งอาจมีผลทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย   
(๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูล
หรือถอยคํา
(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้นถูกฟองเปน
คดีตอศาล
ในกรณีทพี่ ยานผูใ ดรองขอเปนหนังสือ  ผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ จะพิจารณายายผูน นั้ หรือ
พิจารณาดําเนินการอืน่ ใดทีเ่ ห็นวาจําเปน เพือ่ ใหผ นู นั้ ไดร บั ความคุม ครอง โดยไมต อ งไดร บั ความยินยอมหรือ
เห็นชอบจากผูบ งั คับบัญชาของผูน นั้ และไมต อ งปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหรือกระบวนการตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติไวก็ได 
ขอ ๘ พยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมไดใหการคุมครองตามขอ ๗ หรือ
การใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และแตงตั้ง
เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๙ เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไดรับคํารองตามขอ ๘ แลว หากมีมูลนาเชื่อวา
เปน ไปตามทีพ่ ยานกลาวอาง ใหผมู อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตง ตัง้ ดําเนินการใหค วามคุม ครองพยานในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทําได 
ขอ ๑๐ พยานผูใดเห็นวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้
หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงาน ก.พ. ได 
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ขอ ๑๑ เมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดรับคํารองตามขอ ๑๐ แลว หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่
พยานกลาวอางใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการใหมกี ารยายหรือโอน หรือดําเนินการอืน่ ใดตามที่ เห็นสมควร
เพื่อใหผูนั้นไดรับความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้งกอน หรือไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด  
ในกรณีทผี่ มู อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ ไมดําเนินการตามทีส่ ํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามวรรคหนึง่
หรือในกรณีที่เห็นสมควร ใหสํานักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๙ ตอไป
ขอ ๑๒ การใหความคุม ครองพยานตามหมวดนี้ ใหพ จิ ารณาดําเนินการในโอกาสแรกทีส่ ามารถ
กระทําได และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี จนกวา
จะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แกผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น
ขอ ๑๓ กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
ถาผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๔ ไมใชผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณี
ที่ไมอาจแสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทํา
ความผิดวินยั ในเรือ่ งนัน้ ไดนอกจากจะไดขอ มูลหรือพยานหลักฐานจากผูน นั้ ผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและ
แตงตั้งอาจกันผูนั้นเปนพยานได้
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูที่ถูกกันเปนพยานตามขอ ๑๓ ไมมาใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคล
ผูม หี นาทีส่ บื สวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือมาแตไมใหถอ ยคํา 
หรือใหถอยคําแตไมเปนประโยชนตอการดําเนินการ หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการ
ใหการกันผูนั้นไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๕ ใหผ บู งั คับบัญชาผูม อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ แจงเรือ่ งการกันขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามขอ ๑๓ ไวเปนพยาน หรือการสิ้นสุดการกันเปนพยานตามขอ ๑๔ ใหบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีหนาที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ
ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๔ ผูใดไดใหขอมูลหรือ
ใหถอยคําที่สําคัญจนเปนเหตุใหลงโทษทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดได  และผูนั้นตองถูก
ลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ไดรวมกระทําผิดวินัยนั้นดวย ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา
เห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุแหงการกระทําความผิดวินัยนั้น หรือไดรวมกระทําความผิดวินัยไปเพราะ
ตกอยูในอํานาจบังคับ หรือกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาลดโทษ
ใหผูนั้นตํ่ากวาโทษที่ควรไดรับจริงได แตทั้งนี้ตองไมต่ำ�กวาการลดโทษที่อาจกระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๑๗ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
แกผูใหขอมูลหรือถอยคําตามขอ ๓ ไดดังนี้  
(๑) ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคํานั้นเปนขอควรพิจารณาอื่นตามกฎ ก.พ.
วาดว ยการเลือ่ นเงินเดือนทีผ่ บู งั คับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล   
(๔) คําชมเชยเปนหนังสือ
ขอ ๑๘ ใหผมู อี ํานาจสัง่ บรรจุและแตง ตัง้ พิจารณาใหบ ําเหน็จความชอบเปน กรณีพเิ ศษตาม
ขอ ๑๗ แกผ ใู หข อ มูลหรือใหถอ ยคําตามขอ ๓ ตามระดับความมากนอ ยของประโยชนแ ละผลดียงิ่ ตอ ทาง
ราชการที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคํานั้น
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วิชาที่ ๒.๓ เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
สาระสำ�คัญ

วิชานีเ้ ป็นการเรียนรู้เกีย่ วกับที่มา ความหมายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
การนำ�โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ�ไป
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์

๑. เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การนำ�ไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน
เกี่ยวกับการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๒. เพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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

วิชาที่ ๒.๓ เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา  ๗๐ ปี ที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณทีจ่ ะให้ประชาชนชาวไทย
ได้ประโยชน์และความสุขของอย่างทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  และ
ทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา 
เป็นต้น เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนชาวไทยสามารถพึง่ พาตนเองอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชดำ�ริหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  “...การพัฒนาประเทศ
จำ�เป็นต้องทำ�ตามลำ�ดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้ งต้น
ก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควร
และปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยลำ�ดับต่อไป
หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
สัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรือ่ งต่างๆ
ขึน้ ซึง่ อาจกลายเป็นความยุง่ ยากล้มเหลวได้ในทีส่ ดุ ดังเห็นได้ทอี่ ารยประเทศหลายประเทศกำ�ลังประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยูใ่ นเวลานี.้ ..” ซึง่ เป็นแนวพระราชดำ�ริทพี่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า ๔๐ ปี เพื่อให้ราษฎรสามารถดำ�รงชีวิตด้วย
การพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถดำ�รงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดย
นายโคฟี อันนัน  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทลู เกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความสำ�เร็จสูงสุด
ด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(The Human Development Lifetime
Achievement Award)  เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี โดยนายโคฟี อันนันได้กล่าวสุดดีพระเกียรติคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช และกล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้น
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ความพอประมาณและการมีภมู คิ มุ้ กันในตัวสามารถต้านทานผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์  “ทางสายกลาง”
จึงเป็นการตอกยาํ้ แนวทางทีส่ หประชาชาติทมี่ งุ่ เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละ
ยั่งยืน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย (United
Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์
ในรายงานประจำ�ปี ๒๐๐๗ เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศสมาชิกกว่า 
๑๕๐ ประเทศทั่วโลก
๒. โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ได้มกี ารวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีขา้ งหน้าไว้วา 
่ หากยุทธศาสตร์ชาติฯ
ได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำ�ไปปฏิบตั จิ ริง ประชาชนไทยจะมี
ความตืน่ ตัวต่อการทุจริตมากขึน้ มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต
ที่มีต่อประเทศมากขึ้น มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำ�วันและการแสดงออก
ผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมทีน่ อกจากจะผิดกฎหมายและทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว
ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดทีท่ �ำ ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมได้ วัฒนธรรม
ทางสังคมทีม่ ฐี านอยูบ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทำ�การทุจริต
เนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระทำ�
การทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
เพือ่ ให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความสำ�คัญ
อย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้าน
การทุจริตอืน่ ๆ เพือ่ สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึน้ เป็นพืน้ ฐานความคิดของปัจเจกบุคคล
โดยประยุกต์หลัก “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”  ซงึ่ คิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวฒั ศิริ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
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คำ�อธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”
		
๑) S (Sufficient) : ความพอเพียง ผู้นำ� ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน
น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทำ�งาน การดำ�รงชีวติ
การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยัง่ ยืน ความพอเพียงต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บน
ความมีเหตุมผี ลรวมทัง้ ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผูอ้ นื่ และส่วนรวมความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมคิ มุ้ กัน
ให้บุคคลนั้นไม่กระทำ�การทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
		
๒) T (Transparent) : ความโปร่งใส ผู้นำ� ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน
ต้องปฏิบตั งิ านบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนัน้ จึงต้องมีและปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ ระเบียบ
ข้อปฏิบตั ิ กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึง่ ต้องให้ความรูค้ วามเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตนื่ รู้ (realize)
		
๓) R (Realise) : ความตื่นรู้  ผู้นำ� ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมี
ปฏิกริ ยิ าเฝ้าระวังและไม่ยนิ ยอมต่อการทุจริตในทีส่ ดุ ซึง่ ต้องให้ความรูค้ วามเข้าใจ (knowledge) เกีย่ วกับ
สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
		
๔) O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้นำ� ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน
มุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส
ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึน้ อย่างไม่ยอ่ ท้อ ซึง่ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว
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๕) N (Knowledge) : ความรู้  ผู้นำ� ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะหึรร่ทื่ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง
สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบทีม่ ตี อ่ ตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้า
ทำ�ทุจริตและความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
		
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา นํ้าใจ ต่อกัน
บนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

103

ความพอเพียง
พระราชดำ�รัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
“...คำ�ว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำ�หรับใช้ของตัวเอง                    
มีความหมายว่าพอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑
ก็ ๒๔ ปี ใช่ไหม วันนัน้ ได้พดู ถึงว่า เราควรจะปฏิบตั ใิ ห้พอมีพอกิน พอมีพอกินนีก้ แ็ ปลว่าเศรษฐกิจพอเพียง
นัน่ เองถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิง่ ถ้าทัง้ ประเทศพอมีพอกินก็ยงิ่ ดี และประเทศไทยก็เวลานัน้ ก็
เริม่ จะเป็นไม่พอมี พอกิน บางคนก็มมี าก บางคนก็ไม่มเี ลย สมัยก่อนนีพ้ อมีพอกิน มาสมัยนีช้ กั จะไม่พอมีพอกิน
จึงต้องมีนโยบายที่จะทำ�เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”
“...คำ�ว่าพอก็เพียงพอ เพียงนีก้ พ็ อดังนัน้ เอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มคี วามโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิด
ว่าทำ�อะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ
พูดจาก็พอเพียง ทำ�อะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
“...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทัง้ หลายทีน่ งั่ อยูต่ รงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนัง่ บนเก้าอี้
ของผูท้ อี่ ยูข่ า้ ง ๆ อันนัน้ ไม่พอเพียงและทำ�ไม่ได้ ถ้าอยากนัง่ อย่างนัน้ ก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะทำ�ให้
ทะเลาะกัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทำ�อะไรพอเพียง...”
“...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะ
ไม่ถูก อันนี้ก็ไม่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีก
คนพูดบ้าง และมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไข
เพราะว่าถ้าพูดกันโดยทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งกัน ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็น
การทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็นำ�มาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละคร
ทัง้ สองคน ถ้าเป็นหมูก่ เ็ ลยเป็นการตีกนั อย่างรุนแรง ซึง่ จะทำ�ให้คนอืน่ อีกมากเดือดร้อน ฉะนัน้ ความพอเพียงนี้
ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและ
กลัน่ กรองจาก พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
และขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตนำ�ไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาโดยมีใจความว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ งึ แนวการดำ�รงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนำ�วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนิน
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การทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสี �ำ นึกในคุณธรรมความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม
ดำ�เนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
คุณลักษณะที่สำ�คัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ
แนวทางการดำ�เนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ้นจากภัยและ
วิกฤติการณ์ต่างที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน
• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำ�เป็น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำ�เนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน
โดยคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ�นั้น ๆ อย่างรอบคอบ
• มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงือ่ นไขในการตัดสินใจในการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		
๑. เงือ่ นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กีย่ วกับวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรอบด้าน
ความรอบคอบทีจ่ ะนำ�ความรูเ้ หล่านัน้ มาพิจารณาให้เชือ่ มโยงกัน เพือ่ ประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
		
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำ�เนินชีวิต
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ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางดำ � เนิ น ชี วิ ต ทางสายกลาง การพึ่ ง ตนเอง
รูจ้ กั ประมาณตนอย่างมีเหตุผล อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูแ้ ละคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดำ�เนินการไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุม
ไปถึ ง การดำ � เนิ น ชี วิ ต ด้ า นอื่ น ๆ ของมนุ ษ ย์ ใ ห้ อ ยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข อย่ า งเช่ น
หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่น
ไม่เดือดร้อน 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 “นายตำ�รวจนำ�มาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอก
สำ�หรับเล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายตำ�รวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่า
ยังแก้ไขได้ก็รับมาซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้
มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในพระราชสำ�นักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้
ผมมีนาํ้ ใจ ผมเปิดร้านเสือ้ เพราะต้องการให้มชี อื่ เสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียว
ก็อยากทำ�ให้เขาดีๆ ไม่ตอ้ งเสียเงิน ตอนนัน้ เขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ท�ำ อีกได้ไหม เราก็บอกได้เลย
ผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุดให้ให้นายตำ�รวจท่านนี้เรื่อย ๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ ๕
นี่สิ ท่านเอาผ้ามา  ๔-๕ ผืน จะให้ตัดถามผมว่าเท่าไหร่ๆ แล้วก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ
พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ตำ�แหน่งเขียนว่า  เป็นนายตำ�รวจประจำ�ราชสำ�นัก ท่านบอกว่า  “สิ่งที่เถ้าแก่
ทำ�ให้เป็นของพระเจ้าอยูห่ วั นะ” ผมอึง้ มากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจทีไ่ ด้รบั ใช้เบือ้ งพระยุคลบาทแล้ว”
นายสุนทรเล่าด้วยนํ้าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอื่นผ้าเก่าขนาดนั้น
เขาไม่ซอ่ มกันแล้ว เอาไปทิง้ หรือให้คนอืน่ ๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงมีความมัธยัสถ์ แต่ละองค์
ที่เอามาเก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทอง
ก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่าท่านอยากได้
ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่เปลีย่ นตราให้ดใู หม่ ถ้าสมมุตวิ นั นีม้ เี จ้าหน้าทีม่ าส่งซ่อม พรุง่ นีเ้ ย็นๆ ผมก็ท�ำ เสร็จ
ส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าทีท่ มี่ ารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า ทำ�ไมทำ�ไว ผมตอบเลยว่า เพราะตัง้ ใจถวายงานครับ
ผมอยูผ่ นื แผ่นดินไทย ใต้รม่ พระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รบั ใช้เบือ้ งพระยุคลบาทสักเรือ่ ง ผมเป็นแค่
ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว
“ผมถือโอกาสนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ทา่ นมาใช้ตลอด เสือ้ ผ้าเก่า ๆ ทีไ่ ด้รบั มา
วันแรกทำ�ให้รวู้ า่ พระองค์ทรงอยูอ่ ย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน
และเมือ่ ได้ถวายงานบ่อยครัง้ ทำ�ให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึง่ ต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิง่ ไหนบกพร่อง
ก็ตอ้ งแก้ไขสิง่ นัน้ ทุกคนต้องแก้ไขสิง่ ทีบ่ กพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมือ่ ประสบความสำ�เร็จ
แล้วอย่าลืมตั้งใจทำ�สิ่งดีๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี ๆ ที่ได้จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร
ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. ๙ รอยเท้าของ
ความพอเพียง
นายศรไกร แน่นศรีนลิ หรือช่างไก่ ช่างนอกราชสำ�นักผูถ้ วายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ มานานกว่า ๑๐ ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย
เขตดุสติ กรุงเทพฯ ประมาณปี ๒๕๔๖ มีลกู ค้าสวมชุดพระราชสำ�นักมา ๒ คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต
ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้น
ตอบว่า ฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ทำ�ตัวไม่ถูก ขนลุก พูดอะไรไม่ถูก
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ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว ไม่นกึ ไม่ฝนั ว่าจะมีโอกาสได้ซอ่ มรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ช่างไก่ เล่าว่า 
รองเท้าคูแ่ รกทีใ่ นหลวง ร. ๙ ทรงนำ�มาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด�ำ ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาท
คู่โปรดของพระองค์ เบอร์ ๔๓ เท่าที่สังเกตสภาพชำ�รุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี
ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะนำ�ให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่
“จริง ๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้น
อยู่ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า ใช้เวลาซ่อม ๑ เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี”
นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ ๒
และคู่ที่ ๓ เป็นรองเท้าหนังสีดำ� ทรงคัทชู คู่ที่ ๔ ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟมักใส่ในงานราชพิธี
ซึง่ ฉลองพระบาทคูน่ ี้ มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ทรี่ า้ นเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่ ๕ ทรงนำ�มาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่ ๖ เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง
สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้วทั้งหมด ๖ คู่
“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคูอ่ ย่างสุดความสามารถ ซึง่ รองเท้าของพระองค์จะนำ�ไปวางปน
กับของลูกค้าคนอื่นไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วนำ�ไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน
เพราะท่านคงทรงโปรดมาก สภาพรองเท้าชำ�รุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐี
ทั่วไปคงจะไม่นำ�มาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่”
ประการสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ชายผูน้ ไี้ ด้เรียนรูจ้ ากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
คือ “ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ทา่ น
ชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้นำ�อย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ
ทัง้ หลายใส่รองเท้านอก และยิง่ มาจากต่างประเทศใส่แล้วนุม่ เท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าทีผ่ ลิตในเมืองไทย
คู่ละร้อยกว่าบาทสีดำ�เหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...”
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
นาฬิกาบนข้อพระกร
วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อทำ�” และงานสัมมนา “ถอดรหัส” ธรรมดีที่พ่อทำ�
พอเริ่มบรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่
หลายคนแย่งกันตอบ และพากันอึ้ง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า “ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า 
พระองค์ทา่ นใส่นาฬิกายีห่ อ้ อะไร จนพระองค์ทา่ นรูส้ กึ ได้วา่ ผมพยายามอยากจะดูยหี่ อ้ ท่านจึงยืน่
ข้อพระหัตถ์มาให้ดตู รงหน้า จึงทราบว่าพระองค์ทา่ นใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ ๗๕๐ บาทเท่านัน้
ซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด
แต่พวกเรามักคิดว่า  การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือก
ที่จะทำ�อุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง) สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน”
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า ร้อยกว่าคู่
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนีใ้ ส่มากีค่ ู่ ถ้าจะใช้ให้คมุ้ ทำ�ไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ทำ�เอาบรรยากาศในห้อง
เงียบสงัดเพราะโดนใจกันเต็มๆ ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคูล่ ะ ๓๐๐-๔๐๐ บาท ขณะที่
ข้าราชบริพาร ใส่รองเท้าคู่ละ ๓-๔ พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลที่สุดแล้ว
ข้าราชบริพารก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้งฉลองพระบาท
ของพระองค์ยังถูกนำ�ส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก
ดินสอทรงงาน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว
ดินสอธรรมดาซึง่ คนทัว่ ไปอาจหาซือ้ ได้ดว้ ยราคาเพียงไม่กบี่ าทนีเ้ ป็นดินสอชนิดเดียว
ทีป่ รากฏอยูบ่ นพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขณะทรงงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริตา่ งๆ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว่า
ในปีหนึง่ ๆ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง ๑๒ แท่ง โดยทรงใช้ดนิ สอเดือนละ ๑ แท่งเท่านัน้ เมือ่ ดินสอสัน้ จะทรงใช้
กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาวเพือ่ ให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทัง่ ดินสอนัน้ กุดใช้ไม่ได้แล้ว เนือ่ งจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดำ�ริทเี่ ป็นเหตุ เป็นผล ดินสอ ๑ แท่ง
ท่านไม่ได้มองว่าเราต้องประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ทา่ นมองว่าดินสอ ๑ แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงาน
เท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ คือ ไม้ แร่ธาตุที่ทำ�ไส้ดินสอ การนำ�เข้าวัตถุดิบที่นำ�เข้าต่างประเทศ
พลังงานในกระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อการรายรับรายจ่าย
ของประเทศ เป็นส่วนหนึง่ มูลค่าสินค้านำ�เข้าด้านวัตถุดบิ และเป็นการนำ�ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ จี �ำ กัด
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้ แต่ยงั รวมถึงการใช้สงิ่ ต่าง ๆ อย่างมีสติ
และมีเหตุผล อันเป็นสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียง
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า  ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จน
กระทัง่ กุด ใครอย่าได้ไปทิง้ ของพระองค์ทา่ นนะ จะทรงกริว้ ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง
ของทุกอย่างมีค่าสำ�หรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้
เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...
หลอดยาสีพระทนต์
หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีลกั ษณะแบนราบเรียบ
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิง่ ปรากฏรอยบุม๋ ลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด
สาเหตุ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะพระองค์ ท่ า นทรงใช้ ด้ า มแปรงสี พ ระทนต์ ช่ ว ยรี ด และกดจนเป็ น รอยบุ๋ ม
ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์
อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า  “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์
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ประจำ�พระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยม
ในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายทีไ่ ม่มที รัพย์พอซือ้ หาก็ยงั ขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชัว่ ครัง้
ชัว่ คราว ซึง่ เท่าทีท่ ราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทีท่ รงนิยมใช้กระเป๋าทีผ่ ลิต
ภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน
ก็ทรงใช้ดา้ มแปรงพระทนต์รดี หลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มยี าสีพระทนต์หลงเหลืออยูใ่ นหลอดจริงๆ”
           “เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่าน
ก็เหมือนกัน และยังทรงรับสัง่ ต่อไปอีกด้วยว่า เมือ่ ไม่นานมานีเ้ องมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์
ของพระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้นำ�หลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขา
นำ�ยาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและพระองค์ทา่ นยังทรงสามารถใช้ตอ่ ไปได้อกี ถึง ๕ วัน จะเห็นได้วา่
ในส่วนของพระองค์ทา่ นเองนัน้ ทรงประหยัดอย่างยิง่ ซึง่ ตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ทที่ รง
พระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ”
           “พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจน
ความประหยัดในการใช้ของอย่างคุม้ ค่า หลังจากนัน้ ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์ได้กราบพระบาททูลขอ
พระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพื่อนำ�ไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่าง
เพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อ ๆ ไป”
“ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่ง
หลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจำ�พระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วทำ�ให้
เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ
โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ
อีกครั้งในเวลาต่อมา  จึงได้รับคำ�อธิบายจากพระองค์ว่า  หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผล
จากการใช้ดา้ มแปรงสีพระทนต์ชว่ ยรีดและกดจนเป็นรอยบุม๋ ทีเ่ ห็นนัน่ เอง และเพือ่ ทีจ่ ะขอนำ�ไปแสดงให้
ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วย
ความเต็มพระราชหฤทัย”
รถยนต์พระที่นั่ง
นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้ให้สัมภาษณ์รายการตีสิบ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีใจความว่า “ครัง้ หนึง่ ผมต้องซ่อมรถตูเ้ ชฟโรเลต ซึง่ เป็นรถทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตนฯ สมัยท่านเรียนจบทีจ่ ฬุ าฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วย
ก่อนซ่อมข้างประตูด้านที่ท่านประทับเวลาฝนตกจะมีนํ้าหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว วันหนึ่งท่านก็รับสั่ง
กับสารถีวา 
่ วันนีร้ ถดูแปลกไป นาํ้ ไม่หยด อย่างนีก้ ไ็ ม่เย็นน่ะสิ แต่กด็ เี หมือนกันไม่ตอ้ งเอากระป๋องมารอง”
นายอนันต์ เปิดเผยว่า  ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยที่เป็น
สิ่งอำ�นวยความสะดวก มีแต่ถังขยะเล็ก ๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแลรถยนต์พระที่นั่ง
ทำ�ให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ด้วยนั้น นายอนันต์ กล่าวว่า ครั้งหนึ่ง
มีรถยนต์พระทีน่ งั่ ทีเ่ พิง่ ทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาทำ� เห็นว่าพรมใต้รถมีนาํ้ แฉะขังอยูแ่ ละมีกลิน่ เหม็นด้วย
110

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

แสดงว่าพระองค์ท่านทรงนำ�รถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่นํ้าท่วม แถมนํ้ายังซึมเข้าไปในรถ
พระที่นั่งด้วย แสดงว่านํ้าก็ต้องเปียกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว่า  ทำ�ไมไม่รีบเอารถมาซ่อม
ก็ได้คำ�ตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้อง
พระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบว่า “ปกติถา้ ทรงงานส่วนพระองค์
ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดนํ้ามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ
กว่าทีท่ า่ นจะนำ�มาทำ�สีใหม่กร็ อบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รบี เอามาทำ�สีแล้ว และ
ครัง้ หนึง่ ระหว่างทีผ่ มกำ�ลังประสานงานไปรับรถพระทีน่ งั่ ของสมเด็จพระเทพรัตนฯ ก็มวี ทิ ยุของข้าราชบริพาร
บอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ ขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้ว”
ห้องทรงงาน
ห้องทรงงานพระตำ�หนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลา
ทรงงานจะประทับบนพืน้ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอีเ้ วลาทรงงาน เพราะทรงวาง
สิ่งของต่าง ๆ ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็ก ๆ ขนาด ๓ x ๔ เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวิทยุ
โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพื่อจะได้
ทรงสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทางอากาศแสดงถึงพื้นที่
ประเทศ
ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือ
เก้าอี้โยกรูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชดำ�รัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตอนหนึ่งที่ว่า “...สำ�นักงานของท่าน คือ ห้องกว้าง ๆ ไม่มีเก้าอี้ มีพื้น และท่านก็ก้มทรงงานอยู่
กับพื้น...” นั่นเอง นับเป็นแบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้“ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาด
ธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร่ง ๆ โล่ง ๆ พื้นที่เป็นไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวาย
ตำ�รา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของตำ�ราพร้อมทั้งเรื่องราวความคืบหน้างานอื่นที่กำ�ลังดำ�เนิน
เป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง
เครื่องประดับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ฉลองพระองค์ธรรมดา ห้อยกล้องถ่ายภาพ
ไว้ที่พระศอ มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอื่น เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่าง ๆ เว้นแต่
นาฬิกาบนข้อพระกรเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด
“...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น นอกเสียจากว่าจะทรงแต่งองค์
เพื่อเสด็จฯ ไปงานพระราชพิธีต่าง ๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท”
“...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปถวายงาน ผมตื่นเต้นมาก สังเกตรายละเอียด
รอบๆ ตัวไปเสียทุกอย่าง มองไปทีข่ อ้ พระหัตถ์วา ่ ทรงใช้นาฬิกาอะไร มองจนพระองค์ทรงยืน่ ข้อพระหัตถ์มาให้ดู
ทรงตรัสอย่างมีพระอารมณ์ขนั ว่า “ยีห่ อ้ ใส่แล้วโก้” ผมจำ�แบบไว้ เพราะอยากรูว้ า่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...”
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“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนเล่าไว้ใน “ประสบการณ์สนองพระราชดำ�ริเรียนรู้หลักการ
ทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว”
พระตำ�หนักจิตรลดา
พระตำ�หนักจิตรลดา “...ไม่มพี ระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตำ�หนักจิตรลดา และบริเวณ
สวนจิตรลดาทีเ่ ต็มไปด้วยบ่อเลีย้ งปลา และไร่นาทดลอง อีกทัง้ ผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย
จึงพูดได้เต็มปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงทำ�งานอย่าง
“หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” ด้วยพระองค์เอง”
ซองเอกสารต่าง ๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้า
“... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า “เอกสารต่างๆ ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็น
ซองแล้ว ก็ขอให้ติดกาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่
ปิดทั้งหมด เพราะเป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการ
ประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำ�คัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารสำ�คัญ
ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หากเป็นจดหมายลับหรือสำ�คัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้”
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วิชาที่ ๒.๔ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
		
เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

เวลา ๖ ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ

วิชานีเ้ ป็นการฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยมีบทบาทในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ นประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งจาก ๓ ประเด็น โดยเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา
วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะการเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ขอบเขตเนื้อหา
การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่กำ�หนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วิธีการฝึกอบรม
- ๓ ชัว่ โมงแรก ให้ผเู้ ข้าร่วมทุกคนแบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบตั กิ ารเป็นวิทยากรโดยสุม่ หัวข้อวิชาการ
บรรยายจาก ๓ วิชา โดยให้วิทยากรประเมิน
- ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะกระบวนการหลากหลาย
สื่อการเรียนรู้
PowerPoint  ฝึกปฏิบัติ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
การวัดและประเมินผล
การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร  (๔๐ คะแนน)
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาที่ ๒.๔ เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

เวลา ๖ ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
การทีบ่ คุ คลใดก็ตามทีจ่ ะก้าวเข้าสูก่ ารเป็นวิทยากรได้นนั้ จำ�เป็นจะต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับการสอน
และการถ่ายทอดความรูต้ า่ ง ๆ ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม การทีจ่ ะเป็นวิทยากรฝึกอมรมทีด่ ตี อ้ งเป็นผูท้ นั สมัย
อยู่เสมอ มีความรอบรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ ใฝ่หาความรู้อยู่เป็นนิจ มีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้
ความหมายของวิทยากร
วิทยากร คือ ผูท้ ที่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นตัวการสำ�คัญ ทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ ข้ารับการอบรม เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถ
จุดประกายความคิด เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรือ่ งหรือวิชานัน้ ๆ
วิทยากร หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในภาษาอังกฤษเรียกวิทยากรว่า Resource
Person วิทยากรมาจาก “วิทยา” แปลว่า ความรู้ “กร” แปลว่า มือ หรือ ผู้ถือ วิทยากรก็คือ ผู้ทรงไว้ซึ่ง
ความรูค้ วามสามารถ นัน่ ก็คอื บุคคลทีเ่ ป็นวิทยากรได้จะต้องเป็นผูม้ คี วามรู้ และความสามารถในการทำ�ให้
ผูอ้ นื่ มีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งนัน้ ๆ ตามทีต่ นต้องการ วิทยากรจึงหมายถึงผูร้ แู้ ละผูม้ คี วามสามารถ
ในการทำ�ให้ผู้อื่นมีความรู้ความเข้าในเรื่องนั้น ๆ
วิทยากร หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการพูดหรือนำ�เสนอและใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ในการถ่ายทอดอันจะทำ�ให้ผู้รับการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ (Knowledge)
ความเข้าใจ (Understand) เจตคติ (Attitude) ความสามารถ (Skill) จนสามารถทำ�ให้ผู้รับการฝึกอบรม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
บทบาทและหน้าที่ที่สำ�คัญของวิทยากร มีดังนี้
๑. วิทยากร คือ ผู้ที่ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ (Instructor) บทบาทแรกของวิทยากร คือ คำ�ว่า
“ทำ�ให้เกิดการเรียนรู”้ หมายความว่า วิทยากรจะต้องทำ�ให้ผเู้ ข้าสัมมนามีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งหรือ
หลักสูตรที่วิทยากรถ่ายทอด จนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของ
เรื่องหรือหลักสูตรนั้น ๆ ดังนั้น บทบาทนี้วิทยากรจำ�เป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหรือหลักสูตร
ที่ถ่ายทอดนั้น ๆ ได้อย่างถ่องแท้ หากวิทยากรมีความรู้ไม่มากพอ ก็ยากที่จะทำ�ให้ผู้เข้าสัมมนาเกิด
การเรียนรู้ได้ ดังนั้นการเป็นวิทยากรบทบาทแรก จะต้องหาความรู้เยอะ ๆ ในทุก ๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่อง
ที่จะต้องให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาเกิดการเรียนรู้
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๒. วิทยากร คือ ผู้ฝึก (Trainer) บทบาทที่ ๒ มีความสำ�คัญต่อการเป็นวิทยากรที่สมบูรณ์
แบบอีกบทบาทหนึ่ง การเป็นผู้ฝึกไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรที่อบรมแล้ว
วิทยากรจำ�เป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับผูเ้ ข้าสัมมนาด้วยว่ามีคณ
ุ สมบัตหิ รือพืน้ ความรูเ้ ป็นอย่างไร
การเป็นวิทยากรในบทบาทนี้ส่วนใหญ่ คือ หลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติ เช่น
หลักสูตรศิลปะการพูดสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการเป็นพิธีกร หรือ วิทยากรมืออาชีพฯลฯ วิทยากรผู้อบรม
ทำ�หน้าที่ในบทบาทนี้ ต้องอดทน ใจเย็น รอคอย ฝึกฝนจนผู้เข้าอบรมสัมมนาบรรลุผลเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เปรียบเสมือน โค้ช !!! ต้องรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง และรู้กว้าง
๓. วิทยากร คือ พี่เลี้ยง (Mentor) ในบทบาทนี้วิทยากรต้องทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอย
ให้ค�ำ ปรึกษา ให้ก�ำ ลังใจ แนะแนวทางต่าง ๆ เพือ่ ทำ�ให้ผเู้ ข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ จุดประกายความคิด
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปฏิบัติตาม จนประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมายของการอบรม – สัมมนา 
ที่วางไว้ ในบทบาทพี่เลี้ยงของวิทยากรนี้ วิทยากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี จึงจะ
สามารถทำ�บทบาทนี้ได้ดี
๔. วิทยากร คือ ผู้สอน (Teacher) บทบาทนี้เป็นบทบาทที่สำ�คัญอีกบทบาทหนึ่งของ
วิทยากร การถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ ทำ�ให้ผเู้ ข้าสัมมนาเกิดความเข้าใจนัน้ วิทยากรต้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นครูผสู้ อนด้วย
การพูดด้วยเสียงที่ดังชัดเจน สอนด้วยการยกตัวอย่างประกอบ เปรียบเทียบ จะทำ�ให้ผู้เข้าสัมมนา 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติจนสามารถจุดประกายความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้น ๆ ได้ การทำ�หน้าที่ของวิทยากรในบทบาทครูผู้สอน จะทำ�ให้ผู้ฟังเชื่อและ
เปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด ในบทบาทนี้วิทยากรจำ�เป็นต้องฝึกฝนอย่างมากในจิตวิญญาณของการเป็นครู
๕. วิทยากร คือ ผู้บรรยาย (Lecturer) ในบทบาทนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากร
การบรรยายของวิทยากรนัน้ เป็นบทบาทหลักเลยก็วา่ ได้ แต่ทสี่ �ำ คัญวิทยากรจะบรรยายอย่างไร ทีจ่ ะทำ�ให้
ผู้ฟังหรือผู้เข้าสัมมนา ไม่เบื่อ หรือหลับเสียก่อน บรรยายอย่างไร ที่จะทำ�ให้สนุกสนานตื่นเต้น เรียงลำ�ดับ
ขั้นตอนได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย และได้เนื้อหาสาระครบถ้วน บทบาทนี้ก็ต้องได้รับฝึกฝน
องค์กรหรือหน่วยงานใดมีวทิ ยากรทีค่ รบเครือ่ งทำ�ได้ทกุ บทบาทก็ถอื ว่าสำ�เร็จไปแล้วครึง่ หนึง่
หรือท่านใดทีเ่ ป็นวิทยากรอยูแ่ ล้ว ทำ�ได้ทกุ บทบาทก็ถอื ได้วา่ สุดยอดแล้ว แต่ถา้ ท่านใดยังทำ�ไม่ได้
ทุกบทบาทหรือทำ�ได้เพียงบางบทบาท ก็ฝึกฝนกันต่อไป ฝึกบ่อย ๆ ก็จะเก่งและชำ�นาญ เป็นวิทยากร
มืออาชีพได้ในที่สุด การเป็นคนช่างสังเกต ช่างพูด ชอบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ จะต้องหมั่นสังเกตผู้ฟัง
ว่ารู้สึกเช่นไร การเรียนรู้ภาษากาย มีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำ�ให้เราสามารถรู้ได้ว่า ผู้ฟังตอบรับ
การพูดของวิทยากรได้มากน้อยแค่ไหน
คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี มีดังนี้
๑. ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน การเป็นวิทยากร เป็นนักพูด
ที่เก่งนั้น ต้องมีความรู้เยอะ มีความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องที่จะบรรยาย ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง
สามารถเข้าใจเรื่องที่จะถ่ายทอดได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน ส่วนความรู้อื่น ๆ ก็ต้องมีรอบด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นนิทาน เรือ่ งตลกขำ�ขัน ความรูร้ อบตัวอืน่ ๆ อีกมากมาย การเป็นคนรักการเรียนรูจ้ ะสามารถทำ�ให้เรา
เป็นวิทยากรที่เก่ง มีค่าตัวแพงๆ ได้ เพราะวิทยากรคือผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ จึงมีคำ�กล่าวที่ว่า 
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“อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ๑ เล่ม ย่นย่อระยะเวลาของประวัติศาสตร์นับ ๑๐๐ ปี”
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดของคนเรามี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งบวก อีกด้านหนึ่งลบ
การคิดลบ ทำ�ให้จิตใจหดหู่ ห่อเหี่ยว หมดความหวัง หมดกำ�ลังใจ การคิดบวกก่อให้เกิดความหวัง พลังใจ
มีแรงที่จะต่อสู้ปัญหาอุปสรรค มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งแปลก ๆ สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการฝึกฝนเป็นวิทยากรในข้อนี้ก็คือ การคิดบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะจะทำ�ให้
เรามีอะไร แปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา เวลาถ่ายทอดให้ความรู้ ก็จะเป็นความรู้ที่ดี ๆ ความรู้ที่สร้างสรรค์
ผู้เข้าสัมมนาก็จะได้แนวความคิดจากการฟังบรรยายนำ�ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ทำ�ให้ผู้ที่เป็นวิทยากร
ได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการฝึกฝนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วิทยากรพึงมี
๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การเป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ทำ�ให้มีเสน่ห์ มีแต่คน
อยากเข้าใกล้ เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีสำ�หรับการเป็นวิทยากร รอยยิ้มของวิทยากร จะทำ�ให้
ผู้เข้าสัมมนาฟังอย่างตั้งใจ คงไม่มีใครอยากฟังวิทยากรหน้าบึ้ง หรือหน้าบอกบุญไม่รับ ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้
เพื่อเป็นวิทยากรที่ดีในวันหน้า 
๔. ช่างสังเกต การพูด การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร การเรียนรู้
ภาษากาย มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ เพราะจะทำ�ให้สามารถรูไ้ ด้วา 
่ ผูฟ้ งั ตอบรับการพูดของวิทยากรได้มากน้อย
แค่ไหน ดังนั้นคุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกต
๕. มีไหวพริบปฏิภาณ วิทยากรต้องมีความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่ง
คุณสมบัติข้อนี้ขาดไม่ได้ ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งเกินความ
คาดหมาย การมีไหวพริบปฏิภาณคิดไวทำ�ไว แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของ
วิทยากรที่ต้องฝึกฝน
๖. มีความเชื่อมั่นในตนเอง วิทยากรเป็นยิ่งกว่าผู้นำ� เนื่องจากผู้นำ�สามารถนำ�คนอื่นได้
แต่ผนู้ �ำ อาจจะไม่ใช่วทิ ยากรทีด่ ี แต่ผนู้ �ำ มีความเชือ่ มัน่ ดังนัน้ วิทยากรจึงต้องมีความเชือ่ มัน่ มากกว่า 
หากไม่มีความเชื่อมั่น ไม่มีความมั่นใจในเรื่องที่บรรยายในเรื่องที่ถ่ายทอด แล้วใครจะเชื่อ ความเชื่อมั่น
จะแสดงออกมาทางนํ้าเสียง สีหน้า แววตา ข้อมูล คำ�พูด ท่าทาง บุคลิกภาพ การพูดที่มีหลักการ การพูด
ทีม่ นี าํ้ เสียงทรงพลังช่วยเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ ได้ ความเชือ่ มัน่ ในตนเองเป็นคุณสมบัตอิ กี ข้อหนึง่
ที่ควรมีการฝึกฝน
๗. มีการวางแผนทีด่ ี นักพูดทีด่ หี รือวิทยากรทีด่ ตี อ้ งมีคณ
ุ สมบัตเิ รือ่ งการวางแผนการพูดให้ไป
ตามลำ�ดับขัน้ ตอน ถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญ สำ�หรับการถ่ายทอด เพราะจะทำ�ให้ผฟู้ งั เข้าใจเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
การถ่ายทอดอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน การขาดการวางแผน จะทำ�ให้การพูด วกไปวนมา ทำ�ให้เกิดการ
ล้มเหลวในการพูด ไม่ประสบความสำ�เร็จในการเป็นวิทยากร ดังนัน้ การวางแผนเป็นคุณสมบัตอิ กี ข้อหนึง่
ที่ควรมีการฝึกฝน
๘. มีความจริงใจตัง้ ใจให้ความรู้ คุณสมบัตขิ อ้ นีเ้ ป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐานของการเป็นวิทยากร
มืออาชีพ ความจริงใจตั้งใจมากน้อยแค่ไหนสัมผัสได้ไม่ยาก ระหว่างวิทยากรกับผู้ฟังการสัมมนา  หากมี
ความจริงใจและตั้งใจจริง
๙. มีลลี าแบบฉบับเป็นของตัวเอง ลีลาแบบฉบับของนักพูด หรือวิทยากรทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง
จะทำ�ให้ ผู้ฟังจำ�ได้แม่นยา โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ดังนั้น วิทยากรต้องหาลีลาที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง
หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

117

๑๐. ทำ�ให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย การพูด คือ การสื่อสารระหว่างผู้พูด
กับผูฟ้ งั แต่การบรรยาย คือ การพูดสือ่ สารระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้าสัมมนา หากวิทยากรพูดไป ผูฟ้ งั ก็เงียบ
นานเข้าบรรยากาศก็จะกร่อยสุดท้ายคนก็จะหายหมดทั้งห้อง ดังนั้นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังหรือ
ผูเ้ ข้าสัมมนามีสว่ นร่วม เป็นคุณสมบัตขิ อ้ สำ�คัญทีต่ อ้ งฝึกฝนอย่างหนัก เพราะการทำ�ให้ผเู้ ข้าสัมมนามีสว่ นร่วม
เป็นจุดแจ้งเกิดของวิทยากรมืออาชีพ
๑๑. บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร การแต่งกาย
ทีเ่ หมาะสม บุคลิกภาพดูดี โดดเด่น เป็นทีเ่ คารพเลือ่ มใสต่อผูพ้ บเห็นไม่วา่ จะเป็นบนเวทีหรืออยูข่ า้ งล่างเวที
นับว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ดังนั้นวิทยากรก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน
๑๒. ถ่ายทอดเป็น
๑๒.๑ มีเทคนิคต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การนำ�อภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา 
การจัดกิจกรรม ฯลฯ เพื่อทำ�ให้เกิดความรู้ เข้าใจง่าย ได้สาระ
๑๒.๒ พูดเป็น คือ พูดแล้วทำ�ให้ผู้ฟังเข้าใจตามที่พูดได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูด
เรื่องยาก ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
๑๒.๓ ฟังเป็น คือ ตั้งใจฟัง ฟังให้ตลอด ขณะที่ฟังต้องควบคุมอารมณ์ ขณะที่ฟัง
อย่าคิดคำ�ตอบทันที จงฟังเอาความหมายมากกว่าถ้อยคำ�
๑๒.๔ นำ�เสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน
๑๒.๕ มีอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่างเหมาะสม
๑๒.๖   มีประสิทธิภาพในการอบรม สามารถเชือ่ มโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบตั ไิ ด้ดี
มองเห็นเป็นรูปธรรม
๑๒.๗ ใช้ภาษาพูดได้ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ รู้จักเลือกภาษาให้ตรงกับเนื้อหาและตรงกับ
ความต้องการและพื้นฐานความรู้ของผู้ฟัง
๑๓. มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่
		
๑๓.๑ ความสนใจในการรับฟังจะเกิดขึน้ จากการรับรูถ้ งึ เรือ่ งทีว่ ทิ ยากรจะพูดหรือ
บรรยาย
๑๓.๒ มุ่งประโยชน์ในการรับฟังเป็นสำ�คัญ
๑๓.๓ จะตัง้ ใจและเรียนรูไ้ ด้ดี ถ้าวิทยากรแยกเรือ่ งทีส่ อนออกเป็นประเด็น/ขัน้ ตอน
๑๓.๔ จะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยพร้อม ๆ กับการรับฟัง
๑๓.๕ จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าฝึกแล้วได้ทราบผลของการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
๑๓.๖ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการฝึกหัดอยู่เสมอ
๑๓.๗ จะเรียนรูไ้ ด้ดเี มือ่ เปิดโอกาสให้ใช้เวลาในการทำ�ความเข้าใจ อย่าเร่งรัด เพราะ
แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน
๑๔. มีจรรยาบรรณของวิทยากร
๑๔.๑ เมื่อจะสอนต้องมั่นใจว่ามีความรู้จริงในเรื่องที่จะสอน
๑๔.๒ ต้องมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง
๑๔.๓ ไม่ควรฉกฉวยโอกาสในการเป็นวิทยากรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
๑๔.๔ ความประพฤติและการปฏิบตั ติ นของวิทยากร ควรจะสอดคล้องกับเรือ่ งทีส่ อน
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การเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี
การเป็นวิทยากรที่ดี วิทยากรจะต้องเป็นผู้นำ�เสนอที่ดีด้วย เพื่อให้การบรรยายบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ โดยวิทยากรจะต้องมีการเตรียมการที่ประกบด้วยขั้นตอน ดังนี้
๑. การวางแผน (Planning)
เป็นขัน้ ตอนแรกทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามมัน่ ใจของการเป็นผูน้ �ำ เสนอทีด่ ี นัน้ คือ การวางแผน
เตรียมความพร้อม โดย
- สำ�รวจตัวเอง
- วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง
- สร้างความเชื่อมั่นตนเอง
- กำ�หนดแผนและกิจกรรมการเรียนรู้
๒. การดำ�เนินการ (Doing)
การดำ�เนินการเป็นไปตามแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำ�หนดขึ้น ซึ่งอาจพบปัญหา
หรืออุปสรรคที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
๓. การตรวจสอบ (Checking)
บุคคลที่จะประสบความสำ�เร็จในอาชีพการงานต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องคอยตรวจสอบ
ผลการดำ�เนินงานของตนเองเป็นระยะ ๆ โดยประเมินความสำ�เร็จของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำ�เนินการ
มาทัง้ หมดว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้เป็นหรือไม่ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความสำ�เร็จในการก้าวขึน้ สูเ่ วทีของ
“ผู้นำ�เสนอหรือวิทยากร”
๔. การลงมือปฏิบัติจริง (Acting)
เมื่อมีความพร้อมในทุกอย่าง ก็เริ่มก้าวสู่เวทีของการเป็นผู้นำ�เสนอที่ดี
เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร
ก่อนการฝึกอบรม
ก่อนที่จะมีการฝึกอบรมเกิดขึ้น วิทยากรจะต้องมีภารกิจในการเตรียมตัว เพราะวิทยากร
จะต้องทราบล่วงหน้าว่าตนจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งใด ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนีว้ ทิ ยากรควรจะดำ�เนินการ
เตรียมการเพื่อการถ่ายทอดและเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมการที่ดีย่อมสำ�เร็จ
ไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะจะทำ�ให้วิทยากรเกิดความมั่นใจในการฝึกอบรม และเมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น
ย่อมแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
การเตรียมการในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับ
๑. การประสานงานกับหน่วยงานทีจ่ ะฝึกอบรม เพือ่ ขอข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
ฝึกอบรม ได้แก่ หลักสูตร กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
๒. การเขียนแผนการฝึกอบรม ข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากหน่วยงานจะเป็นประโยชน์ตอ่ การเขียน
แผนการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรมเป็นแนวทางสาหรับวิทยากรว่า  จะถ่ายทอดและเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยใช้สื่อและเทคนิคการฝึกอบรมอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม
๓. การเตรียมอุปกรณ์ สือ่ ต่างๆ วิทยากรควรจะเตรียมอุปกรณ์และสือ่ ต่างๆ เช่น ไฟล์น�ำ เสนอ
กระดาษ ฯลฯ ให้เรียบร้อย เหมาะสมกับฐานะของวิทยากร
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ระหว่างการฝึกอบรม
เมือ่ วิทยากรมาถึงสถานทีจ่ ดั ฝึกอบรม ควรตรวจสอบสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้
และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เช่น บรรยากาศในการฝึกอบรม ใครเป็นผูน้ ากลุม่ วิทยากรคนก่อนๆ พูดเกีย่ วกับ
อะไร ฯลฯ เมื่อถึงเวลาการฝึกอบรม จะต้องดำ�เนินการต่าง ๆ ที่สำ�คัญได้แก่
๑. การถ่ายทอดความรู้ ควรมีความสามารถในการถ่ายทอด โดยอาศัยเทคนิคและใช้สื่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์
๒. การเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น วิทยากรจะต้อง
คอยกระตุน้ ให้ผรู้ บั การฝึกอบรมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความคิดเห็น รวมถึงต้องคอยชีแ้ นะ สรุปประเด็น
และนำ�เสนอแนวทางที่เหมาะสมด้วย
๓. การเสริมสร้างบรรยากาศ วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ทัง้ ด้านกายภาพ ได้แก่ อุปกรณ์ สือ่ ให้เหมาะสม และด้านจิตภาพ หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มีความสนใจ
ที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
๔. การมีมนุษยสัมพันธ์ วิทยากรจะต้องอาศัยหลักการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็น
การช่วยลดช่องว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประทับใจ
๕. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาบางอย่างวิทยากรสามารถรู้ หรือคาดเดาได้ล่วงหน้า 
แต่ปัญหาบางอย่าง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า  ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วิทยากรมืออาชีพจะต้อง
สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือบรรเทาให้ลดน้อยลง
หลังการฝึกอบรม
อาจจะกระทำ�ได้โดย
๑. การประเมินผลการอบรม วิทยากรควรจะขอข้อมูล จากผู้จัดฝึกอบรม นอกเหนือจาก
ประเมินโดยการสังเกต เพือ่ จะได้ทราบผลการปฏิบตั งิ านของตน และนำ�มาใช้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความจำ�เป็น วิทยากรควรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
เห็นสมควร เช่น การมอบวุฒิบัตร การเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น
๓. การติดตามผลการฝึกอบรม ต้องติดตามดูว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำ�ความรู้ที่ได้
ฝึกฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�แก่เขาเท่าที่จำ�เป็น
บันได ๑๓ ขั้นสู่ความสำ�เร็จการเป็นวิทยากร
๑. เตรียมให้พร้อม
๒. ซักซ้อมให้ดี
๓. ท่าทีให้สง่า
๔. หน้าตาให้สุขุม
๕. ทักที่ประชุมไม่วกวน
๖. เริ่มต้นให้โน้มน้าว
๗. เรื่องราวให้กระชับ
๘. ตาจับที่ผู้ฟัง
๙. เสียงดังให้พอดี
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๑๐. อย่าให้มีเอื้ออ้า
๑๑. ดูเวลาให้พอครบ
๑๒. สรุปจบให้จับใจ
๑๓. ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูด
๑๐ ประการ ทะยานสู่ความสำ�เร็จในการพูด
๑. รู้เรื่องดี ก็พูดได้
๒. เตรียมตัวไว้ ก็พูดดี
๓. พูดทั้งทีต้องเชื่อมั่น
๔. แต่งกายนั้น ต้องเหมาะสม
๕. ปรากฏโฉม กระตือรือร้น
๖. ไม่ลุกลน ใช้ท่าทาง
๗. สบตาบ้าง อย่างทั่วถึง
๘. ภาษาซึ้ง เข้าใจง่าย
๙. นํ้าเสียงไซร้ เป็นธรรมชาติ
๑๐. อย่าให้ขาดรูปธรรม
หลักการพัฒนาคำ�พูด ๙ ประการ
๑. อ่านหนังสือพบประโยค หรือวลีมีคุณค่า จดไว้เป็นเสบียงกรัง
๒. จัดลำ�ดับความคิดที่จะพูดให้คล้องจองเหมือนเรียงความ
๓. พูดจากหัวใจ จริงใจ
๔. วิเคราะห์สถานการณ์การพูด คนฟัง สถานที่ เวลา เรื่องที่จะพูด
๕. ก่อนพูดเตรียมร่างกายให้ดี
๖. ตรวจดูความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน
๗. พูดเหมือนการเขียน – คำ�นำ� เนื้อเรื่อง สรุป
๘. ระลึกว่าการพูดเป็น “ศาสตร์” และ “ศิลป์” พูดให้สอดคล้องสีหน้าและอารมณ์
๙. กำ�หนดสารบัญการพูดในใจ จากใจ ที่ขึ้นใจ
การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
๑. กำ�หนดจุดมุ่งหมาย ให้ชัดเจนว่าจะพูดอะไร เพื่ออะไร มีขอบข่ายกว้างขวางมากน้อย เพียงใด
๒. วิเคราะห์ผู้ฟัง พิจารณาจำ�นวนผู้ฟัง เพศ วัย การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ
ความสนใจ ความมุ่งหวัง และทัศนคติ ที่กลุ่มผู้ฟังมีต่อเรื่องที่พูด และตัวผู้พูดเพื่อนำ�ข้อมูลมาเตรียมพูด
เตรียมวิธีการใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้ฟัง
๓. กำ�หนดขอบเขตของเรือ่ ง โดยคำ�นึงถึงเนือ้ เรือ่ งและเวลาทีจ่ ะพูด กำ�หนดประเด็น สำ�คัญ
ให้ชัดเจน
๔. รวบรวมเนือ้ หา ต้องจัดเนือ้ หาทีผ่ ฟู้ งั ได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ การรวบรวมเนือ้ หาทำ�ได้
หาได้จากการศึกษา ค้นคว้าจากการอ่านการสัมภาษณ์ ไต่ถามผู้รู้ ใช้ความรู้ความสามารถ แล้วจดบันทึก
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๕. เรียบเรียงเนื้อเรื่อง ผู้พูดจัดทำ�เค้าโครงเรื่องให้ชัดเจนเป็นตามลำ�ดับจะกล่าวเปิดเรื่อง
อย่างไร เตรียมการใช้ภาษาให้เหมาะสม กะทัดรัด เข้าใจง่าย ตรงประเด็น พอเหมาะกับเวลา 
๖. การซ้อมพูด เพื่อให้แสดงความมั่นใจต้องซ้อมพูด ออกเสียงพูด อักขรวิธี มีลีลาจังหวะ
ท่าทาง สีหน้า สายตา นํ้าเสียง มีผู้ฟังช่วยติชม การพูด มีการบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อม
ข้อคิดนักพูด
๑. นักพูดที่ดี...ต้องเป็นนักฟังที่ดี
๒. ความสำ�เร็จของนักพูด ไม่ได้วัดจากเสียงฮา
๓. ควรพูดให้ได้ สาระ และ บันเทิง
๔. อ่านหนังสือดีๆ ๑ เล่ม ประหยัดเวลาชีวิตไป ๑๐ ปี ฟังนักพูดดี ๆ ๑ ชั่วโมง ประหยัด
เวลาอ่านหนังสือไป ๑๐ เล่ม
๕. จะเป็นนักพูด ต้องใช้หัวใจนักปราชญ์ “สุ จิ ปุ ลิ”
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ภาคผนวก

คำ�สั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

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

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๒๐. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
อนุกรรมการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๑. ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
อนุกรรมการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๒. ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
(ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้)
๒๓. พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
อนุกรรมการ
๒๔. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
อนุกรรมการ
๒๕. นายสุเทพ พรหมวาศ
อนุกรรมการ
๒๖. ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๗. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวกัลยา สวนโพธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นายสราวุฒิ เศรษฐกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายกาญจน์บัณฑิต สนนุช
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายเทอดภูมิ ทัศนพิมล
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายธนวัฒน์ มะแม้น
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอำ�นาจหน้าที่ดังนี้
๑. ศึกษา  วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
๒. กำ�หนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรูแ้ ละสือ่ ประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”
๓. พิจารณายกร่างและจัดทำ�เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต โดยกำ�หนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของ
รายวิชา  เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ลำ�ดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๔. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ
การเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งนำ�เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ดำ�เนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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๕. กำ�หนดแผนหรือแนวทางการนำ�หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลตำ�รวจเอก
(วัชรพล ประสารราชกิจ)
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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รายชื่อผู้จัดทำ�หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
๑.   นายสุเทพ  พรหมวาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.   นายสมชัย ถิระวันธุ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓. นางสาวสุทธิกานต์ วัฒนเศรษฐกุล
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔. นายณัฐพงศ์  มณีจักร์
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๕. นายติณณภพ  พัฒนะ
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๖. นางสาวชลธิชา  ทั่งทอง
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๗. นางสาวศิริพร เต็มรัศมี
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

130

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

