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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
รายวิชา การปองกันการทุจริต
รายวิชาการปองกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค12026 รายวิชาเลือก ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร
การศึก ษานอกระบบระดับ การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ประกอบดวย โครงสรางของรายวิชา
โครงสร างของบทเรี ยน เนื้อ หา และกิ จ กรรมเรี ย งลํ า ดับ ตามบทเรี ยน แบบทดสอบก อ นเรี ย น กิ จ กรรม
การเรียนรู แบบทดสอบหลั งเรี ยน เฉลยแบบทดสอบก อนเรียนและหลั งเรี ยน เฉลย/แนวคําตอบกิจกรรม
เรียงลําดับตามบทเรียน

วิธีการใชรายวิชา
ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึก ษารายละเอี ยดโครงสร างรายวิชาโดยละเอี ยด เพื่ อ ให ผู เ รี ยนทราบวาต องเรี ยนรู เ นื้ อ หา
ในเรื่องใดบาง
2. วางแผนกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมจะศึกษารายวิชา เพื่อใหสามารถ
ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาไดครบทุกบทเรียน และทํากิจกรรมตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค
3. ทํ าแบบทดสอบก อนเรี ยนของรายวิชาตามที่กํ าหนด เพื่อ ทราบพื้นฐานความรู เดิ มของผูเรียน
และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลม
4. ศึกษาเนื้อหาของแตละบทเรียนอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในหนังสือเรียนและสื่อประกอบ (ถามี)
และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน
5. ทําแตละกิจกรรมเรียบรอยแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจากแนวคําตอบ/เฉลยทายเลม
หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ซ้ําจนกวาจะเขาใจ
6. หลัง จากศึก ษาเนื้อหาครบทุ กบทเรียนแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนและตรวจสอบ
แนวคําตอบจากเฉลยทายเลม วาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองทุกขอหรือไม หากขอใดยังไมถูกตอง
ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้นใหเขาใจอีกครั้ง
ขอแนะนํา ผูเรียนควรทําแบบทดสอบหลังเรียน ใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียนและควรได
คะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาคผาน
7. หากผู เ รี ย นได ศึ ก ษาเนื้ อ หาและทํ า กิ จ กรรมแล ว ยั ง ไม เ ข า ใจ ผู เ รี ย นสามารถสอบถามและ
ขอคําแนะนําไดจากครูหรือคนควาจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพิ่มเติมได
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การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เผยแพรความรูในเรื่องที่เกี่ยวของและ
ศึกษาจากผูรู

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน
2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสรางรายวิชา
การปองกันการทุจริต
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
1. มีความรู ความเขาใจดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องตน กฎระเบียบของชุมชน
สังคม และประเทศ
2. มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม

ตัวชี้วัด
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. บอกความหมาย ความสําคัญของหลักการคิดเปน
3. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได โดยใชกระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญาคิดเปน
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
5. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยใชกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
คิดเปน
6. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิดตาม
หลักปรัชญาคิดเปน
7. ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
คิดเปน
8. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
9. ปฏิบัติตามหนาที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชกระบวนการคิดเปนตามหลัก
ปรัชญาคิดเปน
10. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปองกันการทุจริต
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สาระสําคัญ
ยุท ธศาสตร ชาติวาด วยการป อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตอันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับฐานความคิด
ทุกชวงวัย ใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ
ตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ดังนั้น เพื่อใหเป นไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ จริต โครงสราง
รายวิ ช าการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ ง เป น รายวิ ชาเลื อ ก จึ ง ได จั ด ทํ า สื่ อ การเรี ย นรู เ พื่ อ นํ า มาใช ป ระกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู สรางความรู ความเขาใจ และทักษะใหแกผูเรียน ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหา การคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกั บผลประโยชนส วนรวม โดยการคิดแยกแยะจากการใชร ะบบคิด
ฐานสองและกระบวนการคิดเปน เพื่ อให มีความละอายและไม ทนตอการทุ จริต สามารถปฏิบัติตนตามกฎ
กติกาตาง ๆ มีการประยุกตใชหลัก STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต และใหความรูเกี่ยวกับความเปน
พลเมืองดีกับความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหผูเรียนเคารพสิทธิ หนาที่ตอตนเองและผูอื่น อยูในระเบียบ กฎ
กติกา และกฎหมาย

ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
บทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม

สื่อประกอบการเรียนรู
1. รายวิชาการปองกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค12026
2. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ

จํานวนหนวยกิต
จํานวน 2 หนวยกิต
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กิจกรรมเรียนรู
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และตรวจสอบแนวคําตอบจากเฉลยทายเลม
2. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนทุกบท
3. ทํากิจกรรมตามทีก่ ําหนด และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม

การประเมินผล
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู
3. เขารับการทดสอบปลายภาค
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แบบทดสอบกอนเรียน
1. ขอใดเปนการนํากระบวนการของการคิดเปนมาใช
ก. นําขอมูลตนเอง งานวิจัย สิง่ แวดลอมและสังคมมาใช
ข. นําขอมูลตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการมาใช
ค. นําขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต เอกสารอางอิงและตนเองมาใช
ง. นําขอมูลจากเพือ่ นรวมงาน สื่ออินเทอรเน็ต และวิชาการมาใช
2. ถาตองการอยูร วมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยนํากระบวนการคิดเปนมาใช
เราควรปฏิบัติตนตามขอใด
ก. การมีสวนรวม
ข. ความยินยอม
ค. การปรับตัว
ง. แกปญหาได
3. นายเหลี่ยม เปนขาราชการเกษียณ ตอมาไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล รูลวงหนาจากการประชุมสภาวา
สภาเทศบาลอนุมัติให ตัดถนนผานชุมชนแหง หนึ่ง นายเหลี่ยม จึ งไดไปกวานซื้อที่ดินบริเวณที่ถนน
ตัดผานนั้น เพื่อเก็งกําไรที่ดิน พฤติการณของนายเหลี่ยม เปนผลประโยชนทับซอนรูปแบบใด
ก. การรับผลประโยชนตาง ๆ
ข. การทํางานหลังเกษียณ
ค. การทําธุรกิจกับตนเอง
ง. การรูขอ มูลภายใน
4. การคิดแยกแยะหมายถึงขอใด
ก. เก็บเงินไดนําไปใหคุณครู
ข. ขายเสื้อผาตามริมถนนในตัวเมือง
ค. ทําการเกษตรในเขตที่ดินสาธารณะ
ง. การแซงคิวซือ้ อาหารในรานอาหาร
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5. ขอใดคือความหมายของคําวา “ความละอาย”
ก. ความมุงมั่นในการเอาชนะ
ข. ความมุงมั่นในการทําความดี
ค. ความเกรงกลัวตอสิ่งทีจ่ ะมาทําราย
ง. ความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง
6. ขอใด ไมใช การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสถานศึกษา
ก. การทํางานตามที่ไดรบั มอบหมายดวยตนเอง
ข. การซักถามครูเมื่อเกิดปญหาจากการทํางาน
ค. การนําชิ้นงานเพือ่ นมาคัดลอกเพือ่ สงใหทันเวลา
ง. การแนะนําเพือ่ นใหเขาใจและสามารถทํางานเองได
7. ขอใด ไมควร กระทําในการเขาสอบ
ก. ทําขอสอบดวยตนเอง
ข. นั่งตามที่ ๆ กําหนดให
ค. ตั้งใจอานขอสอบใหเสียงดัง
ง. ไมเขาหองสอบกอนไดรบั อนุญาต
8. “การรับเงินสินบน” เปนพฤติกรรมตรงกับขอใด
ก. ทุจริต
ข. การเพิม่ รายได
ค. ความไมทน
ง. การใหความชวยเหลือ
9. เหตุผลทีส่ ถานศึกษามอบหมายใหผูเรียนทําความสะอาดสถานที่พบกลุมคือขอใด
ก. เพื่อใหไดคะแนนระหวางเรียน
ข. ฝกความอดทน และความขยัน
ค. เพื่อชวยเหลือครูในการทําความสะอาด
ง. เพือ่ ฝกความเสียสละ และความรับผิดชอบ
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10. ปรัชญาที่นํามาประยุกตใชในการตอตานการทุจริตไดดีที่สุดคืออะไร
ก. ปรัชญาการศึกษาผูใหญ
ข. ปรัชญาของทฤษฎีใหม
ค. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง. ปรัชญาจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
11. หลักของจิตพอเพียงเพื่อตอตานการทุจริตคืออะไร
ก. STAR
ข. STRONG
ค. STORM
ง. STRANGER
12. การประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได
โดยผูที่เกี่ยวของเรียกวาอะไร
ก. ความโปรงใส (Transparent)
ข. ความพอเพียง (Sufficient)
ค. ความตื่นรู (Realize)
ง. ความรู (Knowledge)
13. ขอใดบอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรูในเรื่องการทุจริตได
ก. สมสวน เลาเรื่อง “ผอ.สามเสนถูกสอบแปะเจี๊ยะ”
ข. สดสวย กลาววา “เรือ่ งคอรรปั ชันเปนเรื่องปกติธรรมดามาก”
ค. สดสี ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบานเปนอยางดี
ง. แสนงาม อยูในกลุมชาวบานประทวงเรือ่ งการทุจริตจํานําขาวของรัฐบาล
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14. ขอใดบอกลักษณะหรือการกระทําทีเ่ ปนการตื่นรูได
ก. มุงมั่นทํางานเพือ่ ใหสําเร็จตามเปาหมาย
ข. รูจักแกปญหาในงานทีม่ ีอุปสรรค
ค. มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
ง. ใชเวลาทํางานอยางเหมาะสม
15. ขอใดเปนผูท ี่มีความเอือ้ อาทรตอเพื่อนมนุษย
ก. แบงปนอาหารใหสุนัขเรรอน
ข. จิตอาสาชวยผูป ระสบภัยน้ําทวม
ค. บริจาคเงินชวยเหลือวัดใกลบาน
ง. ปลูกปาชายเลนเพื่ออนุรักษชายฝง
16. ขอใดกลาวถึงความเปนพลเมืองถูกตองทีส่ ุด
ก. ราษฎรและความเทาเทียมกันในสังคม
ข. สามัญชนคนทั่วไปทีอ่ ยูในประเทศไทย
ค. ชาวเมืองและการยอมรับความแตกตาง
ง. สถานภาพของบุคคลที่กฎหมายรับรองสิทธิและหนาที่
17. ขอใดกลาวถูกตองทีส่ ุด
ก. การมีเสรีภาพในการกลาวรายผูอื่น
ข. การมีสิทธิในการไมไปใชสิทธิเลือกตัง้
ค. การมีหนาที่ในการถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ง. การยอมรับความคิดเห็นตางและรับฟงเสียงสวนนอย
18. สถานการณใดเปนการกระทําทีผ่ ิดกฎหมาย
ก. ขับรถฝาไฟแดง
ข. แจงเกิดภายใน 7 วัน
ค. แจงตายภายใน 24 ชั่วโมง
ง. ขึ้นทะเบียนเกณฑทหารเมื่ออายุ 18 ป
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19. พลเมืองดีในขอใดทีส่ งผลตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมมากทีส่ ุด
ก. ปฏิบัติตนตามคานิยมที่ดี
ข. รับการศึกษาภาคบังคับ
ค. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ง. การใชสิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรค
20. บุคคลใดเปนคนดีของสังคม
ก. นายดํา ตัดไมสักมาสรางบานใหแม
ข. ผูใหญบุญ ระดมชาวบานซอมสะพาน
ค. กํานันวิชัย บุกรุกปาชายเลนเพือ่ ทํานากุง
ง. ครูใหญ เปนหัวคะแนนใหพรรคการเมืองดังในทองถิ่น
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บทที่ 1
การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
สาระสําคัญ
การทุจริตเปนหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกกําลังกังวล อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ที่มีความซับซอน
ยากตอการจัดการ และเกี่ยวของกับทุกภาคสวน จึงจําเปนตองมีการแกไขปญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยน
การคิดของคนในสั ง คม และแยกแยะให เ ห็ นวาสิ่ ง ใดเป นประโยชนส วนตน สิ่ ง ใดเป นประโยชนส วนรวม
โดยนําเอาการคิดแบบฐานสอง การคิดเป น และหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาประยุก ตใชในการ
แกปญหา การทุจริตแบบยั่งยืน

ตัวชี้วัด
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. บอกความหมาย ความสําคัญของหลักการคิดเปน
3. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได โดยใชกระบวนกา
คิดตามหลักปรัชญาคิดเปน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การคิดแยกแยะ
เรื่องที่ 2 ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริต
เรื่องที่ 3 ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
เรื่องที่ 4 หลักการคิดเปน
เรื่องที่ 5 ผลประโยชนทับซอน
เรื่องที่ 6 รูปแบบของผลประโยชนทับซอน ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เรื่องที่ 1 การคิดแยกแยะ
1. ความหมายของการคิดแยกแยะ
คิด หมายถึง ใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเน คํานวณ นึก เชน เรื่องนี้ยาก ยังคิดไมออก คิดวา
เย็นนี้ฝนอาจจะตก คิดเลขในใจ คิดละอาย
แยกแยะ หมายถึง กระจายออกให เห็ นชัดเจน เชน แยกแยะปญ หาให เห็ นเปนเรื่ อง ๆ หรื อ
ประเด็น ๆ ไป
การคิดวิเคราะห (Analytical thinking) หมายถึง กระบวนการคิดในรายละเอียดความสามารถ
ในการแยกแยะสวนตาง ๆ ออกเปนสวนพื้นฐาน หรือสวนยอย ๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะหความเชื่อมโยง
หรือความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ เปนการคิดในเชิงตรรกะทีละขั้นตอนเพื่อแบงระบบขอมูลขนาดใหญ
ออกเปนสวน ๆ เพื่อมาวิเคราะหหาสาเหตุหรือเปาหมายที่ตองการ
จากขอมูลขางตน การคิดแยกแยะ หมายถึง การคิดวิเคราะห ไตรตรองที่มุงใหมองเห็นความ
แตกตางของขอมูล สามารถแยกแยะหาสาเหตุหรือเปาหมายที่ตองการไดอยางถูกตอง เปนการคิดที่มุงให
มองและใหรูจักสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง โดยอาศัยการแยกแยะออกเปนสวนประกอบตาง ๆ เปนวิธีคิด
แบบวิเคราะห นอกจากแยกแยะหรือแจกแจงออกไปเปนสวนประกอบตาง ๆ แลวยังมีการจัดหมวดหมูหรือ
จัดประเภทไปดวยพรอมกัน เชน ผูเรียนมาเรียนสาย สามารถแยกแยะสาเหตุของการมาสายได
2. ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
การแก ป ญหาการทุ จริ ตอยางยั่ง ยืน ตอ งเริ่ ม ตนแกไขที่ ตัวบุ คคล โดยการปรั บ เปลี่ ยนระบบ
การคิดของคนในสังคม โดยนําระบบความคิดแบบฐานสอง มาใชในการแกปญหา
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่สามารถเลือกได 2 ทางเทานั้น
คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) หมายถึง โอกาสที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไมใช, เท็จ กับ จริง, ทําได
กับ ทําไมได, ประโยชนสวนตน กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จึงเหมาะกับ
การนํามาเปรี ยบเที ยบกั บ การปฏิบั ติงานของเจ าหนาที่ ของรั ฐ ที่ ตองสามารถแยกเรื่ อ งตําแหนงหนาที่ กั บ
เรื่องส วนตัวออกจากกันไดอยางเด็ดขาด และไมกระทําการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวม
ตัวอยางการปฏิบัติแบบใช “ฐานสอง Digital”
“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐมีระบบการคิด
ที่ ส ามารถแยกเรื่ อ งตํ าแหน ง หนา ที่ กั บ เรื่ อ งส วนตนออกจากกั นได อ ยางชัดเจน วา สิ่ ง ไหนถูก สิ่ ง ไหนผิ ด
สิ่งไหนทํ าได สิ่ง ไหนทําไมได สิ่ง ไหนคือประโยชนสวนตน สิ่งไหนคือประโยชนส วนรวม ไมนํามาปะปนกั น
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ไมนําบุคลากรหรื อทรั พยสินของราชการมาใชเพื่ อประโยชนสวนตน ไมเบี ยดบัง ราชการ เห็นแกประโยชน
ส วนรวมของหนวยงานเหนือ กวา ประโยชนของส วนตน เครื อ ญาติ และพวกพ อ ง ไม แสวงหาประโยชน
จากตําแหนงหนาที่ร าชการ ไม รับ ทรัพ ยสิ นหรือ ประโยชนอื่ นใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิ ดการขัดกั น
ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก

เรื่องที่ 2 ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริต
1. จริยธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของจริยธรรมไววา
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ
จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของ
คุณธรรม หรือศีลธรรม (การสรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ) คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความ
เจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม
ประพฤติอยูในสั งคมไดอยางสงบ เรียบรอย และเปนประโยชนตอ ผูอื่น มี คุณธรรม และมโนธรรมที่ จะสราง
ความสัมพันธอันดี
จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ทําไดในทางวินัยจนเกิดความเคยชิน มีพลัง มีความตั้งใจแนวแน จึงตอง
อาศัยปญญา และปญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผูอื่น ในทางพุทธศาสนาสอนวา จริยธรรม คือ การนํา
ความรู ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม (พระราชวรมุณี)
ดังนั้น สรุป ไดวา จริ ยธรรม หมายถึง แนวทางซึ่ งเปนกฎเกณฑ ในการประพฤติป ฏิบัติในสิ่ง ที่
ถูก ตอ ง และเปนลั ก ษณะที่ สั ง คมตอ งการ เป นสิ่ง ที่ เ กิ ดประโยชนตอ ตนเองและสั ง คมส วนรวม บุ คคลที่ มี
จริยธรรมอยูในตนเอง ยอมเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข เปนคนที่มี
คุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวม
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การทุจริตCorruption

ทุจริต Corruption
(คอ – รับ – ชั่น)

ผลประโยชนทบั ซอน
Conflict of Interests
(คอน – ฟลิคท– ออฟ - อิน – เทอ – เรท)

จริยธรรม
Ethics (เอธ – อิคซ)

ภาพพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวม และการทุจริต
จากภาพแสดงให เ ห็ นว า ถาหากเจ าหนาที่ ของรั ฐ มี จ ริ ยธรรม และมี ผ ลประโยชนทั บ ซ อ นนอ ย
การทุจริตก็จะนอยลงไปดวยเชนกัน
“จริยธรรม” เปนหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐเปรียบเสมือนโครงสรางพื้นฐาน
ที่เจาหนาที่ของรัฐตองยึดถือปฏิบัติ
“การขัดกันระหวา งประโยชนส วนตนและประโยชนสวนรวม” เปนพฤติก รรมที่อ ยูร ะหวางจริ ยธรรม
Ethics
กับการทุจริตที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสวนตนกระทบตอผลประโยชนสวนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภท
มีการบัญญัติเปนความผิดทางกฎหมาย มีบทลงโทษชัดเจน แตพฤติก รรมบางประเภทยังไมมีการบัญญั ติ
ขอหามไวในกฎหมาย
“การทุจริต” เปนพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายโดยตรง ถือเปนความผิดอยางชัดเจน สังคมสวนใหญจะมีการ
บัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเปนความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจาหนาที่ของรัฐตอง
ไมปฏิบัติ
“เจาหนาที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยเขาไปกระทําการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สภาพป
ญหาการขาดจริ
ยธรรมจริตตอไป”
และจะเป
นตนเหตุของการทุ
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สภาพปญหาการขาดจริยธรรม
1. ขาดการปลูกฝงคานิยมพื้นฐานจากครอบครัวและสังคม
2. ขาดการปลูกฝงคานิยม ความรูในการศึกษาเรื่องจริยธรรม และมาตรฐานการเรียนการสอน
เกี่ยวกับจริยธรรม
3. ขาดตนแบบของบุคลากรที่ดํารงตนเปนตัวอยางดานจริยธรรม
4. ความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. การทุจริต และมีการกระทําฝาฝนจริยธรรมวิชาชีพในกรณีอนื่
6. การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
7. ขาดการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบของสื่อมวลชนและประชาชน
หลักจริยธรรมในการดํารงตนใหปราศจากอคติธรรม 4 ประการ ดังนี้
1. ปราศจากฉันทาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโลภ
2. ปราศจากโทษาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโกรธ พยาบาท จองเวร
3. ปราศจากภยาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความกลัว กระทําจิตใหมั่นคง
4. ปราศจากโมหาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโงเขลา ความหลง ไมรจู ักความทุกข
ความดับ
2. การทุจริต
การทุ จ ริ ต เป น ภัย ร า ยแรงที่ สํ า คัญ ที่ ทํ าลายความมั่ นคงของชาติ รั ฐ บาลจึ ง มี นโยบายสร า ง
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้ง พัฒนาความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน
คําวา ทุจริต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2554 ใหความหมายไว ดังนี้
“ทุจริต” หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไมดี ไมซื่อตรง คดโกง ฉอโกง โดยใชอุบายหรือเลหเหลี่ยม
หลอกลวง เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ
การทุจริตตอหนาที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติกรรมที่อาจทําให
ผู อื่ น เชื่ อ ว า มี ตํ า แหน ง หรื อ หน า ที่ ทั้ ง ที่ ต นมิ ไ ด มี ตํ า แหน ง หรื อ หน า ที่ นั้ น ๆ หรื อ ใช อํ า นาจในตํ า แหน ง
เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองและผูอื่น
ลักษณะของพฤติกรรมการทุจริต
พฤติกรรมการทุจริตมีหลากหลายทั้งในหนวยงานราชการและหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1. ฝาฝน หลีกเลี่ยง ระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ
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2. จูงใจ เรียกรอง บังคับ ขมขู หนวงเหนี่ยว กลั่นแกลง หรือหาประโยชนใสตนเอง เครือญาติ
หรือพวกพอง
3. การสมยอม รูเ ห็นเปนใจ เพิกเฉย ละเวนการกระทําในการทีต่ องปฏิบัตหิ รือรับผิดชอบ
ตามหนาที่
4. ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพยสินของทางราชการ
5. การกระทําใด ๆ อันเปนเท็จ
6. มีผลประโยชนรวมในกิจกรรมบางประเภททีส่ ามารถใชอํานาจหนาที่ของตนบันดาล
ประโยชนได

เรื่องที่ 3 ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
1. ประโยชนสวนตน (private interest)
การที่คนเรามีความสนใจแตตนเองและคํานึงถึงแตตนเอง จึงสงผลใหเกิดเปนประโยชนสวนตน
ดังมีความหมายที่สรุปได ดังนี้
ประโยชนสวนตน หมายถึง ความสนใจตนเอง การคํานึงถึงตนเอง
ประโยชนส วนตน หมายถึง ผลประโยชน ที่ บุ ค คลได รั บ โดยอาศั ยตํ าแหน ง หนา ที่ ข องตน
หาผลประโยชนจากบุคคลหรือกลุมบุคคล ผลประโยชนสวนตนมีทั้งที่เกี่ยวกับเงินทองและไมไดเกีย่ วกับเงินทอง
เชน ที่ ดิน หุ น ตําแหนง หนาที่ สั ม ปทาน ส วนลด ของขวัญ หรื อสิ่ ง ที่แสดงน้ําใจไมตรี อื่น ๆ การลํ าเอี ยง
การเลือกปฏิบัติ เปนตน
กลาวโดยสรุป ประโยชนสวนตน เปนการคํานึงถึงตนเอง เปนการแสวงหาผลประโยชนจากบุคคล
หรือกลุมบุคคล เพื่อใหไดสิ่งที่ตนตองการ ไมวาสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด
2. ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือสิ่งใด ๆ ที่มีผลตอบุคคล กลุมบุคคล
ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ
เจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคน
เหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ ดังนั้น ผลประโยชนสวนตน
สามารถแบงได 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
2.1 ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับ
การเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจาก
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หนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอ ยูในรูป ตัวเงิ น เชน สั มปทาน สวนลด ของขวัญ
หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ
2.2 ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม
ทางสั ง คม วัฒ นธรรมอื่ น ๆ เชน สถาบั นการศึก ษา สมาคม ลั ทธิ แนวคิด มัก อยูในรูป ความลําเอียง อคติ
เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
ประโยชนสวนตน กรณีที่เ ปนประชาชนทั่วไป หมายถึง การที่ ตนเองตองการผลประโยชน
หรื อ สิ ท ธิ หรื อ การอํ านวยความสะดวกบางประการ จึ ง ไดก ระทํ าการตาง ๆ ผ านเจ า หนาที่ ของรั ฐ เช น
การติดสินบน การแอบอางตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน
ประโยชนสวนตน กรณีที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการ
ตาง ๆ เพื่อประโยชนสวนตนและบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะตาง ๆ เพื่อหาประโยชนในทางการเงินหรือธุรกิจ
จนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่
2. ประโยชนสวนรวม
การที่คนเรามีความสนใจและคํานึงถึงผูอื่น หรือสวนรวมมากกวาตนเอง แสดงถึงการเปนผูที่เห็นแก
ประโยชนสวนรวม ซึ่งในหนั งสือเรียนรายวิชาการปองกันการทุจริตไดใหความหมายของประโยชนสวนรวมวา
หมายถึง การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติมากกวาประโยชนของตนเอง
ประโยชน ส วนรวมหรือ ประโยชนส าธารณะ หมายถึง การที่ บุ คคลใด ๆ ในสถานะที่ เ ป น
เจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน
ของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการในอีกสวนหนึ่งที่แยกออกมา
จากการดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตามหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมี
วัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชนสวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐ
การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
3. ผลประโยชนทับซอน
การมี ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนส วนรวมขัดกันส งผลใหเ กิดผลประโยชนทั บซอ น
ซึ่งสามารถสรุป ความหมายของ ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ไดวา เป นการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
หรื อ การขั ดกั นระหว างผลประโยชน ส าธารณะและผลประโยชน ส ว นตน และนอกจากนี้ องค ก รสากล
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ใหนิยามและแบงประเภทของ
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ไววา เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอน มี 3 ประเภท ดังนี้
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1. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
2. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี
แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสีย
ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
3. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอน
กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต

เรื่องที่ 4 หลักการคิดเปน
ในชีวิตประจําวันทุ กคนตองเคยพบกั บปญหาตาง ๆ ไม วาจะเป นป ญหาการงาน การเงิ น สุ ขภาพ
หรือปญหาอื่น ๆ เชน ป ญหาขัดแยงในครอบครัว ปญหาขัดแยงของเด็ก ปญหาของเพื่อนรวมงาน เปนตน
เมื่อเกิดปญหาก็เกิดทุกข แตละคนก็จะมีวิธีแกไขปญหา หรือแกทุกขดวยวิธีการที่แตกตางกันไป ซึ่งแตละคน
อาจมีวิธีการเหมือนหรือตางกัน และอาจใหผลลัพธที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานความเชื่อ
ความรู ความสามารถและประสบการณของบุคคล อาจจะขึ้นอยูกับทฤษฎีและหลักการของความเชื่อที่ตางกัน
เหลานั้นดวย
1. ความหมายของการคิดเปน
“คิดเปน” หมายถึง กระบวนการที่คนเรานํามาใชในการตัดสิ นใจโดยตองแสวงหาขอ มูลของ
ตนเอง ขอมูลของสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคม และขอมูลทางหลักวิชาการ แลวนํามาวิเคราะหหาทางเลือก
ในการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความพอดีระหวางตนเองและสังคม
สรุป ความหมายของ “คิดเปน”
1. การวิเคราะหปญหาและแสวงหาคําตอบหรือทางเลือกเพื่อแกปญหาและดับทุกข
2. การคิดอยางรอบคอบเพื่อการแกปญหาโดยอาศัยขอมูลตนเอง ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอมและ
ขอมูลวิชาการ
2. ความสําคัญของการคิดเปน
ความสําคัญของการคิดเปน เปนสิ่งที่มีคุณคา เพราะการคิดชวยใหคนไดมองเห็นสภาพปญหา
ตาง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะชวยใหบุคคลไดคิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือปองกันได และการคิดชวยขยาย
ความหมายของสิ่งตาง ๆ ในโลกได และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคิด คือ คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทํา
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ตามที่เขาคิด ถึงแมวามันจะถูกหรือผิดก็ตาม เนื่องจากการคิดมีพลังอํานาจ จึงตองมีการควบคุม โดยไดแนะนํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรในการชวยรักษาความคิดใหเปนไปอยางถูกตอง มีการควบคุมเงื่อนไขภายใตการสังเกต
สรุปความคิดตามสิ่งที่เกิดขึ้น และมีการคิดทบทวนแนวคิด กลาวไดวา สิ่งที่บุคคลรูจะเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิด
กระบวนการคิดครั้ ง แรก แล วจึ ง นําไปสู ก ารคิดในสิ่ ง อื่ น ๆ ซึ่ ง สามารถเชื่อ มโยงให เ กิ ดความสมบู ร ณของ
กระบวนการคิดนั้น เนื่องจากการคิดมีอิทธิพลอยางมากจากกิเลสที่อยูในภายในตัวบุคคลและสังคม

เรื่องที่ 5 ผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน เปนการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือการ
ขัดกั นระหวางประโยชนส วนตนและประโยชนสวนรวม หรือการขัดกั นระหวางผลประโยชนสาธารณะและ
ผลประโยชนสวนตน
การขัดกั นระหวางผลประโยชนส วนตนกั บ ผลประโยชนส วนรวม มี ลั ก ษณะทํ านองเดียวกั นกั บ
กฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ การกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดกั น
ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไมควรจะกระทํา แตบุคคลแตละคน
แตละกลุม แตละสังคมอาจเห็นวาการขัดกันก็ยังอาจจะมีระดับของความหนักเบาแตกตางกัน และในกรณีที่มี
การฝาฝนบางเรื่อง บางคนอาจเห็นวาไมเปนไร เปนเรื่องเล็กนอย หรืออาจเห็นเปนเรื่องใหญ ตองถูกประณาม
ตําหนิ ฯลฯ แตกตางกันตามสภาพของสังคม
โดยพื้นฐานแลว เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนจึงเปนกฎศีลธรรมประเภทหนึ่ง ที่บุคคลไมควร
ละเมิดหรือฝาฝน แตเนื่องจากมีการฝาฝนกันมาก และบุคคลผูฝาฝนไมมีความเกรงกลัวหรือละอายตอการ
ฝาฝนนั้น สังคมก็ไมลงโทษหรือลงโทษไมเพียงพอที่จะมีผลเปนการหามการกระทําดังกลาว และในที่สุดจึงมี
การตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนมากขึ้น
หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests)
มี 2 ประเภท
1. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิ ดความผิดพลาด หรือผิ ด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปอ งกันป ญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยัง มี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกํ าลังคนนอย หรือมีเ จาหนาที่บางคนเทานั้นที่ส ามารถทํางาน
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บางอยางที่คนอื่น ๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน
มาเกี่ยวของ
2. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่
ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสีย คือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียงอคติ
ตอคนบางกลุม
ดังนั้น ควรถือไดวาหนาที่ทับซ อนเป นปญหาผลประโยชนทับซ อนดวย เพราะวามีหลั กการจัดการ
แบบเดียวกันนั่นคือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ
นํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได

เรื่องที่ 6 รูปแบบผลประโยชนทับซอน ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน
ความหมายของผลประโยชนทับซอ น (conflict of Interest) คือ ผลประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่รัฐไปขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหตัดสินใจไดยาก
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความเปนธรรมและปราศจากอคติ
2. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน มีรูปแบบดังตอไปนี้
2.1 การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting benefits) เชน การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ
บริษัทขายยา หรืออุปกรณการแพทย สนับสนุนคาเดินทางใหผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ไปประชุมเรื่องอาหาร
และยาที่ตางประเทศหรือหนวยงานราชการรับเงินบริจาค สรางสํานักงานจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน
หรือแมกระทั่งในการใชงบประมาณของรัฐ เพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถม หรือประโยชนอื่น
ตอบแทน เปนตน
2.2 การทําธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ
ที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ มีสวนไดเสียในสัญ ญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่
ทําใหหนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเอง หรือจางบริษัทของตนเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการจัดสรางสํานักงาน สถานการณเชนนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยง เชน เปนทั้งผูซื้อ และผูขายในเวลา
เดียวกัน
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2.3 การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ (Post - employment)
หมายถึง การที่บุ คคลลาออกจากหนวยงานของรั ฐ และไปทํ างานในบริ ษัท เอกชนที่ ดําเนินธุรกิ จประเภท
เดียวกัน เชน ผูบริหารหรือเจาหนาที่ขององคการอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปทํางานในบริษัท
ผลิตหรือขายยา หรือผูบริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทํางานเปนผูบริหารของบริษทั ธุรกิจสือ่ สาร
2.4 การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีไดหลาย
ลักษณะ เชน ผูดํารงตําแหนงสาธารณะตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ ที่เปนการแขงขันกั บหนวยงาน หรือองคการ
สาธารณะที่สังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวา
โครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู หรือในกรณีที่เปน
ผู ตรวจสอบบั ญ ชีของกรมสรรพากร ก็ รั บ งานพิ เ ศษเป นที่ ป รึ ก ษา หรื อ เป น ผู ทํ าบั ญ ชีให กั บ บริ ษั ท ที่ ตอ ง
ถูกตรวจสอบ
2.5 การรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ
ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวามีการตัดถนนผานบริเวณใดก็จะเขา
ไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐ ก็จะเขาไปซื้อที่ดิน
นั้นเพื่อเก็งกําไร และขายใหกับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
2.6 การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ กลับไปใชที่บาน การนํารถยนต
ราชการไปใชในงานสวนตัว
2.7 การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชนทางการเมือง (Pork - barreling)
เชน การที่รั ฐมนตรี อนุมัติโครงการไปลงพื้ นที่ หรื อบ านเกิดของตนเอง หรื อ การใชง บประมาณสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
2.8 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติ หรือพวกพอง (Nepotism) เปน
“ระบบอุปถัม ภพิเศษ” เชน การที่เจ าหนาที่ ของรั ฐ ใชอิทธิพ ลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหนวยงานของตน
เขาทําสัญญากับบริษัทของพี่นองของตน
2.9 การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐอื่น
(influence) เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่ขมขูผูใตบังคับบัญชา
ใหหยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่คนทุกวัย ทุกระดับในสังคมตองจัดการระบบการคิดใหสามารถแยกแยะ
ไดอยางชัดเจน ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (ประเทศชาติ) ซึ่งการสรางสังคมสุจริต
ทุกฝายตองรวมมือกันลดสิ่งที่เกิดจากการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ถาคน
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ในสังคมไมเห็นความสําคัญอาจนําประเทศชาติไปสูการทุจริตอยางมหาศาล กอใหเกิดผลเสียหายรายแรงที่ไมอาจ
ประเมินคาไดตอประเทศชาติในอนาคต
จากที่กลาวมาขางตนนี้ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช จะชวยใหลดการเกิด
ผลประโยชนทั บ ซ อ นจากการทุ จ ริ ต โดย ดร. อานนท ศัก ดิ์ว รวิช ญ คณะสถิ ติป ระยุ ก ต สถาบั นบั ณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร กลาวสรุป ศาสตรพระราชา จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้
1. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนําทาง ประกอบดวย สามหวง สองฐาน
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตน มีฐานความรู และฐานคุณธรรม
2. วิธีการของศาสตรพระราชา คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองเขาใจ เขาถึง พัฒนา คน วัตถุ
สัง คม สิ่ ง แวดลอ มและวัฒนธรรม เขาใจ หมายถึง การใชขอ มู ลที่ มี อ ยูแล ว การใชและแสวงหาขอ มูล เชิง
ประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย การทดลองใชจนไดผลจริงกอนเขาถึง หมายถึง การระเบิดจากขางใน
เขาใจกลุมเปาหมายในการพัฒนา และสรางปญญาสังคม พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มตนดวย
ตนเอง พึ่งพาตนเองได และมีตนแบบในการเผยแพรความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช
3. การประยุกตแหงศาสตรพระราชา ตองทําดวยความรัก ความปรารถนาและดวยใจ ตองประยุกตใช
อยางยั่งยืน ไมยึดติดตํารา ปรับ ตามบุคคล สภาพพื้นที่และสถานการณ ตัวอยาง การประยุกตแหงศาสตร
พระราชา ไดแก โครงการพระราชดําริ กวา 4,000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม แกลงดิน แกมลิง ฝนหลวง
กังหันน้ําชัยพัฒ นา หญาแฝก เขื่อนป าสัก ชลสิ ทธิ์ สถานีวิท ยุ อส. ถนนวงแหวน ถนนรัชดาภิเษก ทางดวน
ลอยฟาถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 เปนตน
4. ผลลัพธของศาสตรพระราชา คือ ตามพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ในสวน “ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” แสดงใหเห็นถึงทรง
ทําเพื่อส วนรวม คนในสังคมจะไดรับประโยชนทั่วกัน สอนให ประชาชนรู จักพออยูพอกิน และรูรั กสามัคคี
อันเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนทําใหเกิดความพอเพียง พอประมาณ สงผลทําใหไมเกิดการทุจริต หาประโยชน
สวนตน และไมกอใหเกิดเปนผลประโยชนทับซอน
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กิจกรรม
คําชี้แจง : ใหผเู รียนแบงกลุม ละ ๆ 4 – 5 คน รวมกันอภิปรายตามประเด็นทีก่ ําหนด แลวจดบันทึกลงใน
แบบบันทึกนี้ พรอมนําเสนอผลการอภิปราย
1.1 ผูเรียนเขาใจเรื่องผลประโยชนทบั ซอนอยางไร

1.2 ในชุมชนหรือตําบลของผูเ รียนมีโครงการที่ภาครัฐหรือเอกชนไดดําเนินการไปแลวและเขาขาย
ผลประโยชนทับซอนมีอะไรบาง
1) ................................................................................................................................................
มีลักษณะ คือ…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ................................................................................................................................................
มีลักษณะ คือ ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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บทที่ 2
ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
สาระสําคัญ
ปญ หาใหญที่เ กิด ขึ้น ในประเทศตา ง ๆ ทั่ว โลก ไมวา จะเปน ประเทศที ่พัฒ นาหรือ ประเทศ
ดอยพัฒนา คือ ปญหาการทุจริตที่ปจจุบันไดกลายมาเปนปญหาที่มีความสําคัญที่สุดปญหาหนึ่งของประเทศ
และไมมีทีทาวาจะหมดไป หากแตทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่ง
ประเทศที่เผชิญกั บปญหาการทุจริตในลําดับตน ๆ ที่ สงผลตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก และพบวา
มีอยูเกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทยจนกลายเปนปญหาที่สะสมมายาวนาน
การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตเปนการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเปนสภาวะ “ที่ไมทนตอการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมทุกชวงวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และ
ปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญเกิด
พฤติกรรมที่ละอายตอการกระทําความผิด การไมยอมรับและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัด
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
2. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยใชกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
คิดเปน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม
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เรื่องที่ 1 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
ความละอายและความไมทนตอการทุจริต เปนการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต เปนการปรับเปลี่ยน
สภาพสั ง คม โดยเริ่ ม ตั้ง แต ก ระบวนการกล อ มเกลาในทุ ก ชว งวัย เพื่ อ สร างวัฒ นธรรมตอ ตา นการทุ จ ริ ต
และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญ
เกิ ดพฤติ กรรมที่ ล ะอายต อ การกระทํ าความผิ ด ดั ง นั้ น เราต อ งแยกแยะให ไ ดว า พฤติ ก รรมใดที่ จ ะต อ ง
มีความละอายตอการทุจริตและพฤติกรรมใดที่ไมควรทนตอการทุจริตแลวนําไปปฏิบัติ เพื่อใหการทุจริตลดลง
จากสังคมปจจุบัน
1. ความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริต
คําวา “ความละอาย” และ “ความไมทน” ไดมีการใหความหมายไว ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา ละอาย หมายถึง การรูสึก
อายที่จะทําในสิ่งที่ไมถูกไมควร เชน ละอายที่จะทําผิด ละอายใจ
ความละอาย เปนความละอายและความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสม เพราะเห็น
ถึงโทษหรื อผลกระทบที่ จะไดรั บจากการกระทํ านั้น จึ งไม กลาที่ จะกระทํ า ทําใหตนเองไม หลงทํ าในสิ่ งที่ ผิ ด
นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายตอการทําผิด
ความไมทนตอการทุจริต หมายถึง การแสดงออกตอการกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือบุคคล
ที่เ กี่ยวของหรือ สัง คมในลั กษณะที่ไม ยินยอม ไมยอมรับ ในพฤติกรรมที่ เป นการประพฤติชั่ว ประพฤติไม ดี
ไมซื่อตรง คดโกง ฉอโกง
2. ความสําคัญของความละอายและความไมทนตอการทุจริต
ปจจุบั นปญหาการทุจริตในประเทศไทย มีแนวโนมหนักหนวง และรุนแรงมากขึ้น การทุจริ ต
มี ร ากฐานมาจากทั ศ นคติ ข องผู ค นในสั ง คม ค า นิ ย มแบบนิย มพวกพ อ ง และเครื อ ญาติ ระบบอุ ป ถั ม ภ
ความสัมพันธในเชิงผลประโยชน จนเกิดการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ดังนั้น การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
จึงเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งในทางคุณธรรมของสังคม จําเปนตองปลูกฝง
คุณธรรมให ผูคนในสั งคมเกิดความละอาย และความไมท นตอการทุจ ริต เพื่อ เป นการแก ปญ หาสัง คมไทย
ที่ยั่งยืน ในฐานะที่ผูเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคม เมื่อพบพฤติกรรมที่เปนการทุจริต ผูเรียนควรจะเปนผูที่แสดง
ถึงความเปนผูมีความไมทนตอการทุจริตได เชน กรณีตัวอยางตอไปนี้
1) เมื่อพบวาเพื่อนปฏิบัติตนเปนผูทุจริต ตองแจงครู ผูปกครอง หรือผูเกี่ยวของ เพื่อไมใหเพื่อน
กระทําผิด
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2) เมื่อพบบุคคลอื่น ๆ ไมปฏิบัติตนในการเขาแถวรับบริการตาง ๆ ในสังคม ควรแจงใหปฏิบัติ
ใหถูกตองดวยวาจาที่สุภาพ

เรื่องที่ 2 การปฏิบตั ติ นตามกฎ กติกา ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม
การปฏิ บั ติต นตามกฎ กติก าของสถานศึก ษา ชุม ชน สั ง คมเป น การประพฤติแ ละปฏิบั ติ หรื อ
แสดงออกทางดานบุคลิกภาพทั่วไป เพื่อใหถือปฏิบัติ ดังกรณีตอไปนี้
1. การทํางานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง งานที่ครูไดมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควาเรียนรู
ดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย และนําเสนอผลการเรียนรูตามระยะเวลาที่กําหนด
ตัวอยาง เชน ครูมอบหมายใหผูเรียนทําบัญชีรายรับ – รายจาย และสรุปเปนรายสัปดาห แลวนํามา
เสนอในกลุมใหญ
2. การทํ า ความสะอาดสถานที่พ บกลุ ม หมายถึง การผลัด เปลี ่ย นกัน ทํ า ความสะอาดของ
สถานที่พบกลุมของผูเรียน ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยอาจกําหนดใหทําความสะอาดในพื้นที่บริเวณตาง ๆ
ของสถานที ่พ บกลุ ม เหตุผ ลของการใหทํ า ความสะอาดสถานที ่พ บกลุ ม เปน การฝก การเสีย สละให
สวนรวม มีความรับผิดชอบ รักษาความสะอาดของสถานที่พบกลุม
3. การสอบ หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งมีขอปฏิบัติ กฎ ระเบียบของผูเขาสอบ
ตองปฏิบัติในการสอบดังตอไปนี้
1) การแตง กาย ถา เปน ผู เ รีย นตอ งแตง เครื ่อ งแบบผู เ รีย นแลว แตก รณี ถ าเป นผู เ ขาสอบ
ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมที่สถานศึกษากําหนด
2) ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบ ผูใดไปไมทันเวลา เมื่อ ลงมือ สอบวิชาใดแลวไมมีสิทธิ
เขาสอบในวิชานั้น
3) ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต
4) ไมนําเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เขาไป ในหองสอบ
5) นั่งตามที่กําหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได
6) ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และคําสั่งของผูกํากับการสอบ โดยไมทุจริตในการสอบ
7) มิใหผูเขาสอบคนอื่นคัดลอกคําตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีขอสงสัย
หรือมีเหตุจําเปนใหแจงตอผูกํากับการสอบ
8) ประพฤติตนเปนสุภาพชน
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9) ผูใดสอบเสร็จกอน ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบ และไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวน
แกผูที่ยังสอบอยู
10) ไมนํากระดาษคําตอบที่ผูกํากับการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ
4. การแตงกาย เป นสิ่งสําคัญและเปนสิ่ งแรกที่ คนทั่วไปพบเห็ น การแตงกายที่ดีจ ะชวยส งเสริ ม
บุคลิกภาพ เกิดความประทับใจ มีความนาเชื่อถือใหกับผูที่พบเห็น แตทางตรงกันขามหากแตงกายไมเรียบรอย
ไมถูกกาลเทศะก็อาจจะถูกมองในแงลบได โดยผูเรียนควรแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม
5. กิจกรรมผูเรียน (ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม) หมายถึง วิธีการ กิจกรรมที่ครู หรือผูเกี่ยวของ
นํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกปฏิบัติใหคิดได คิดเปน ทําเปน เพือ่ ใหเกิดการ
ใฝรูอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย เชน จัดใหผูเรียนไปคนควาศึกษานอกสถานที่ เปนตน
6. การเข าแถวรับบริ การ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดให ความหมาย
“บริ การ” หมายถึง ปฏิบั ติรั บใช หรื อ ใหความสะดวกตาง ๆ การใหบ ริ ก ารเป นงานที่มี ผู คอยชวยอํ านวย
ความสะดวกซึ่งก็คือ“ผูใหบริการ” และผูมารับความสะดวกก็คือ “ผูมารับบริการ”
พจนานุกรมฉบั บ ราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดให ความหมายคํ าวา “เขาแถว” หมายถึ ง
ยืนเรียงตอกันเปนแนว เชน เขาแถวหนากระดาน เขาแถวตอนเรียงหนึ่ง
ดัง นั้น การเขา แถวรับ บริก าร จึง หมายถึง การยืน เรีย งตอ กัน เปน แถวตอนเรีย งหนึ่ง ของ
ผูรับบริการ เพื่อรับบริการ หรือความสะดวกอยางหนึ่งอยางใดจากผูใหบริการ เชน เขาแถวซื้ออาหาร ใชบริการ
รถโดยสารประจําทาง จายเงินชําระคาน้ํา คาไฟฟาตามเคานเตอรใหบริการ เปนตน
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กิจกรรม
คําชี้แจง : ใหผูเรียนแบงกลุมละ ๆ 4 - 5 คน แลวอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎ กติกาตาง ๆ
จากประสบการณจริงในกิจกรรมตาง ๆ ใหระบุถึงพฤติกรรมที่กอใหเกิดการทุจริต พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความละอายตอการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมทนตอการทุจริต
ลงในแบบฟอรมที่กําหนด
ที่

กิจกรรม

1

การทํางาน
ที่ไดรบั มอบหมาย

2

การทํา
ความสะอาด
สถานที่พบกลุม

3

การสอบ

พฤติกรรมที่แสดงถึง
การทุจริต

พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความละอายตอการทุจริต

พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความไมทนตอการทุจริต
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ที่

กิจกรรม

4

การแตงกาย

5

กิจกรรมผูเ รียน

6

การเขาแถว
รับบริการ

พฤติกรรมที่แสดงถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง

การทุจริต

ความละอายตอการทุจริต

ความไมทนตอการทุจริต
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บทที่ 3
STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
สาระสําคัญ
STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต เปนการมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง และองคประกอบ
ในการสรางจิตพอเพียงตานการทุจริตใหเกิดขึ้น โดยการคิดคนโมเดล “STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต”
ประกอบดวย ความพอเพียง ความโปรงใส ความตื่นรู มุงไปขางหนา ความรูและความเอื้ออาทร มาประยุกต
ตามหลักความพอเพี ยง

ตัวชี้วัด
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
2. ปฏิบัติตนเปนผูท ี่ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
คิดเปน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
เรื่องที่ 2 องคประกอบการสรางจิตพอเพียงตานการทุจริต
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เรื่องที่ 1 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
การแกปญหาการทุจริต เปนเรื่องที่ทุกคน ทุกภาคสวนของประเทศ ตองมีสวนรวม เริ่มจากที่แตละคน
สามารถคิดแยกแยะไดวาอะไรคือ “ผลประโยชนสวนตน” อะไรคือ “ผลประโยชนสวนรวม” จนเกิด “ความละอาย”
ในจิตใจที่จะไมกระทําการใดที่เปนสวนหนึ่งของการทุจริต คําถามตอมาคือแตละคนจะรักษา “ความละอาย”
ดังกลาวให ตอเนื่องยั่งยืนที่จะไมกระทําทุจ ริต ไมยอมรับการทุ จริตและมีส วนรวมในการ “ตานการทุจริต”
อยางสรางสรรคไดอยางไร
ความหมาย STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
จิตพอเพียงตานการทุจริต หมายถึง การมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงที่จะไมกระทําการ
ทุจริต รวมทั้งตอตานการทุจริตดวย (ความหมายดังกลาว ที่ประชุมคณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
สื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
รวมกันนิยามขึ้น)

เรื่องที่ 2 องคประกอบการสรางจิตสํานึกพอเพียงตานการทุจริต
หนวยงานทุ ก ภาคส วนให ความสํ าคัญ ในการประยุก ตห ลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช
ประกอบหลักการตานการทุจริตตาง ๆ เพื่อสรางฐานคิดจิตพอเพียงตานการทุจริตใหเปนพื้นฐานความคิดของแตละ
บุคคล โดยรองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ไดคิดคนโมเดล “STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต”
เมื่อป พ.ศ. 2560 ใหเกิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล ซึ่งมีองคประกอบของ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
ดังนี้
1) S (Sufficient) : ความพอเพียง
2) T (Transparent) : ความโปรงใส
3) R (Realize) : ความตื่นรู
4) O (Onward) : มุงไปขางหนา
5) N (Knowledge) : ความรู
6) G (Generosity) : ความเอื้ออาทร
ตามแผนภาพ “การประยุกตหลักความพอเพียง ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
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การประยุกตหลักความพอเพียง
ดวยโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
หลักความพอเพียง โดยบุคคลสามารถแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
อยางเปนอัตโนมัติ
บุคคลและหนวยงาน
ปฏิบัติงานบนฐาน
ของความโปรงใส

รวมพัฒนาใหเกิด
ความเอื้อเฟออาทร
ตอกันบนพื้นฐาน
ของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง

รูและพรอม
ลงมือปองกันทุจริต

แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต

มุงพัฒนาใหเกิดความเจริญ
โดยการตอสูกับการทุจริตไดอยางไมยอทอ

พัฒนาโดย

การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล

รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ. 2560.2561

STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต

ที่มา : http://www.stopcorruption.moph.go.th=สะกดจิตเขาสูภวังค
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จากแผนภาพ “การประยุกตหลักความพอเพียง ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต”
ใหเกิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้
1) ความพอเพียง (Sufficient : S) หมายถึง แตละบุคคลนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินชีวิต กลาวคือ ตองมี ความพอประมาณ ในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหไมมาก
ไมนอยเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น มีเหตุผล กลาวคือ สิ่งที่ตัดสินใจทําอยางพอประมาณนั้น ตองมี
เหตุมีผลรองรับ รวมทั้งคํานึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ และเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบที่เ ปนความเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งเปน ภูมิ คุม กัน กล าวคือ ให ส ามารถรั บ มือ และปรั บตัวเพื่ อรองรั บ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได โดยมีเงื่อนไขที่ฐานของการตัดสินใจวาตองมีความรู คือ รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง
และคุณธรรม คือ ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน ตามแผนภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : https://www.google.com/search?q=ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) ความโปรงใส (Transparent : T) หมายถึง การที่ตัวเราตองทําทุกเรื่องบนพื้นฐานของ
ความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ตรงไปตรงมา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดตาง ๆ
ที่มีในสังคม
ในฐานะที่ผู เ รี ยนเป นสมาชิก ของชุมชน สั ง คม และประเทศชาติ จึ ง ควรประพฤติป ฏิบั ติ
ในเรื่องตาง ๆ ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตาง ๆ ที่มีในสังคม ซึ่งการประพฤติปฏิบัติดังกลาว
ถือวามีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ตรงไปตรงมา สงผลใหเปนผูไมกระทําการทุจริต หรือเปน
สวนหนึ่งของการทุจริต และสามารถผลักดันใหเกิดความรวมมือตานทุจริตในสังคมได
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การทําอะไรไมตรงไปตรงมา พูดจาเชื่อถือไมได ไมพูดความจริง โกหกเนือง ๆ จะทําใหคนอื่น
ไมเชื่อถือ สงผลใหคนอื่นไมไวใจในการกระทําตาง ๆ พฤติกรรมดังกลาวมักจะเปนเหตุของการกระทําทุจริต
3) ความตื่นรู (Realize : R) / ความรู (Knowledge : N) หมายถึง ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ
และตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาจากภัยรายแรงของผลกระทบที่เกิดจากการกระทําทุจริต ประพฤติมิชอบ
ตอสังคมในภาพรวม หากเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นมาแลว ก็ ควรมีส วนรวมในการตานทุจริตดังกลาวดวย
เพื่อเปนพลังใหคนอื่น ๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมในการไมกระทําการทุจริต รวมเฝาระวังและตานการทุจริต
4) มุงไปขางหนา (Onward : O) เราทุกคนตองมีความหวัง รวมสราง ปรับเปลี่ยนตัวเอง และ
สวนรวมใหมีความเจริ ญกาวหนาบนฐานความโปรงใส ความพอเพียง และรวมกันสรางวัฒ นธรรมสุจริตให
เกิดขึ้นในสังคมอยางไมทอ
5) ความเอื้ออาทร (Generosity : G) สังคมไทยเปนสังคมที่ผูคนมีความเอื้ออาทรตอกัน ความเอื้ออาทรนี้
จึ ง เป นพลั ง ที่ เ ราสามารถนํ ามาใช ในการกระตุ นเพื่ อ สร างการมี ส วนร วมในการทุ จ ริ ตให เ กิ ดขึ้ นในสั ง คม
ดังพระราชดํา รั ส พระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่ออัญเชิญลงพิมพ
ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ป ของสโมสรไลออนสกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 วา “สังคมใดก็ตาม
ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกันดวยความมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความ
รมเย็นเปนสุขนาอยู...”
6) ตานการทุจริต ผูเรียนเองตองไมเปนสวนหนึ่งของการทุจริต เชน เมื่อเราทําผิดกฎจราจรและ
ตองเสียคาปรับ เราควรไปเสียคาปรับที่สถานีตํารวจตามจํานวนที่ภาครัฐเรียกเก็บ แทนการจายเงินใหตํารวจ
โดยตรงดวยจํานวนเงินที่ นอยกวา หรือ เมื่อพบเห็ นการกระทําทุจ ริตก็ ควรมี สวนรวมในการตานทุจริ ตผาน
Social Media ซึ่งเราพบวาปจจุบันไดผลในหลายเรื่อง
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
คําชี้แจง : ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําวา “STRONG” ยอมาจากอะไร อักษรแตละตัว คือ S , T , R , O ,
N , G หมายถึงอะไร จงอธิบายมาใหเขาใจ

กิจกรรมที่ 2
คําชี้แจง : ใหผูเรียนดู Clip เรื่อง อัญชลีเธอตายแน เวลา 13.38 นาที แลวใหผูเรียนชวยกันสรุปวาผูหญิง
(อัญชลี) คนนี้ทําอะไรไมถูกตองบาง และถาผูเรียนเปนผูหญิง (อัญชลี) คนนี้จะปฏิบัติตัวอยางไร
ใหเหมาะสม
สรุปเนื้อหา Clip เรื่อง อัญชลีเธอตายแน (ความพอเพียง) เวลา 13.38 นาที
เปนเรื่องเกี่ยวกับผูหญิงหนึ่งคนที่ไปกินอาหารบุฟเฟต แลวแอบเอาอาหารใสกระเปาหนังที่มีราคาแพง
หกล ม ถุง อาหารแตก หกใส ก ระเป า ทํ า ให ก ระเป าเสี ยหาย โทรไปเล าให เ พื่ อ นฟ ง เพื่ อ นเลยบอกว า
ไมคุมคาที่ขโมยอาหารเพียงเล็กนอยกับกระเปาราคาแพงตองเสีย เพราะเลอะอาหาร ตอมาเธอพยายาม
จะมีชีวิตอยางพอเพียงที่ไมถูกวิธี เชน เดินไปทํางาน และกินอาหารที่เอามาจากอาหารบุฟเฟต เพราะคิดวา
สิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกตอง

คลิปวิดีโอเรือ่ ง อัญชลีเธอตายแน
แหลงสือ่ https://www.youtube.com/watch?v=JxJmQMQxfk0&t=103s
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กิจกรรมที่ 3
คําชี้แจง : ใหผูเรียนเขียนคําสัญญาของตนเองจากเรื่องความพอเพียง ความโปรงใส ความตื่นรู มุงไปขางหนา
ความรู และความเอื้ออาทร มาจํานวน 1 เรื่อง พรอมวาดภาพประกอบจากการปฏิบัติตนของผูที่มี
จิต STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต

ใบงาน เรื่อง คําสัญญา

ขาพเจาขอสัญญาวา...
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บทที่ 4
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
สาระสําคัญ
พลเมื อ งเป นกําลั ง สํา คัญ ของประเทศ มี สิ ท ธิและหนาที่ ตามกฎหมาย ผู ที่ เ ป นพลเมื อ งดี คือ ผูท่ี
ปฏิบั ติห นาที่ พ ลเมื อ งไดครบถว นดว ยความรับ ผิด ชอบอยา งเต็ม ที่ส อดคลอ งกับ หลัก ธรรม วัฒ นธรรม
ประเพณี และรั ฐ ธรรมนูญ กํา หนดได รวมทั้ง ตอ งเปน ผูที่เ คารพสิท ธิ หนา ที่ตอ ตนเองและผูอื่น ที่มีตอ
สั ง คม เป นผู ที่ เ คารพกฎหมายและกติก าตาง ๆ และมี ความรั บ ผิ ดชอบตอ ชุม ชน สั ง คม

ตัวชี้วัด
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชกระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญาคิดเปน
3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปองกันการทุจริต

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความเปนพลเมือง
เรื่องที่ 2 การเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอ สังคม
เรื่องที่ 3 ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
เรื่องที่ 4 ความรับผิดชอบตอชุมชน
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เรื่องที่ 1 ความเปนพลเมือง
1. ความหมายของความเปนพลเมือง (Citizenship)
ประชาชน คือ คนธรรมดาทั่วไปที่อาศัยอยูในประเทศใดประเทศหนึ่ง ถาอาศัยในประเทศไทย
เรียกวา ประชาชนชาวไทย หรือพลเมืองไทย
พลเมือง หมายถึง คนที่มีสิทธิและหนาที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อ
ประเทศที่อยูภายใตผูปกครองเดียวกัน มักมีวัฒนธรรมเดียวกัน
ความเปนพลเมือง คือ สถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรองใหสิทธิ
และหนาที่แหงความเปนพลเมืองแกบุคคล (เรียก พลเมือง) ซึ่งอาจรวมสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การทํางานและ
อาศัยอยูในประเทศ สิทธิกลับประเทศ สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย และสิทธิการคุมครองผานกองทัพหรือ
การทูต พลเมืองยังมีหนาที่อื่น เชน หนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ ชําระภาษี หรือรับราชการทหาร บุคคล
ที่ไมมีความเปนพลเมือง เรียกวา ผูไรสัญชาติ (Stateless)
คนไทยทั้ ง ประเทศ คื อ พลเมื อ งไทยทั้ ง หมดที่ เ ป นกํ าลั ง สํ าคัญ ของประเทศที่ เ ขามามี ส ว น
ในการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ภายใตกฎหมายอันเปนรัฐธรรมนูญเดียวกัน มีสิทธิ เสรีภาพ และ
หนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุงเรือง
ประเทศที่จะเจริญกาวหนาและสงบสุขไดจะตองเปนประเทศที่มีพลเมืองที่ดี ความหมายของ
พลเมืองที่ดี หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่พลเมืองไดครบถวน ทั้งกิจที่ตองทํา และกิจที่ควรทํา สําหรับความหมาย
ของหนาที่ หมายถึง กิจที่ตองทํา หรือควรทํา เปนสิ่งที่กําหนดใหทํา หรือหามมิใหกระทํา ถาทําจะกอใหเกิด
ผลดี เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคมสวนรวมแลวแตกรณี ถาไมทําหรือละเวนการกระทําตามที่
กําหนดจะไดรั บผลเสียโดยตรง คือ ไดรับ โทษ หรือ ถูกบั ง คับ เชน ปรับ จําคุก หรื อประหารชีวิต เป นตน
โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ตองทํา ไดแก กฎหมาย เปนตน
2. ความสําคัญของพลเมืองดี
2.1 ดานสังคม
1) พลเมืองที่ดีชวยใหสังคมมีความสงบเรียบรอย
2) สังคมมีการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว
3) มีการแกไขปญหาตาง ๆ โดยใชหลักเหตุผล
4) ชวยลดความขัดแยงและการใชความรุนแรงในสังคม
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2.2 ดานเศรษฐกิจ
1) พลเมืองที่ดีจะประกอบสัมมาอาชีพสุจริต
2) ดําเนินชีวิตประจําวันอยูบ นพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีความประหยัดอดออม ไมใชจายเกินตัวและไมกอหนี้
4) มีความรวมมือจากทุกฝาย เพือ่ สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจทัง้ ระดับครอบครัว
ชุมชน และประเทศ
2.3 ดานการเมืองการปกครอง
1) พลเมืองดียอมเคารพกฎหมาย
2) ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
3) รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
3. คุณลักษณะของพลเมืองดี
3.1 เคารพกฎหมาย
3.2 เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ ื่น
3.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ทงั้ ในครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
3.4 มีเหตุผล ใจกวาง และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน
3.6 มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
3.7 มีสว นรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง

ภาพผูเรียนมีจิตสาธารณะ

ภาพผูเรียนมีจิตสาธารณะ

ที่มา : https://jariya678.wordpress.com/2014/02/10/
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4. คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองดี
4.1 การเห็นแกประโยชนสวนรวม
1) มีจิตสาธารณะ
2) รูจกั เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม
3) ใหความชวยเหลือคนรอบขางและคนในสังคมอยูเ สมอ
4.2 การรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน
1) เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
2) เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
3) ยึดหลักเสียงสวนมากเพือ่ หาขอยุติและเคารพเสียงสวนนอย
4.3 การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาที่
1) เคารพกฎระเบียบ และกติกาของสังคม
2) ไมละเมิดสิทธิผูอื่น และรูจกั ปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง
3) ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ
4.4 ความซื่อสัตยสุจริต
1) ไมเบียดบังเอาทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตน
2) มีความซื่อตรงตอหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
4.5 ความกลาหาญและเชื่อมั่นในตนเอง
1) มีความกลาทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค
2) ไมยอมรับหรือสนับสนุนการกระทําที่ไมถูกตอง
4.6 ความสามัคคี
1) มีความรักใครกลมเกลียวตอคนรอบขาง
2) ไมสรางความแตกแยกในสังคม
3) รวมแรงรวมใจกันทํางานเพื่อพัฒนาชาติ
4.7 ความละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว
1) มีความซื่อสัตย
2) ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
3) ละเวนการทําในสิง่ ไมดีทงั้ หลาย

31
4.8 สงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง
1) ประชาชนควรเลือกคนดี มีความสามารถใหเขาไปบริหารบานเมือง
2) ควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจทางดานการปกครอง
5. บทบาทหนาที่ของพลเมืองดี
5.1 ดานการเมืองการปกครอง
5.1.1 เคารพกฎหมาย
1) ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด
2) ไมกระทําการใด ๆ ที่ละเมิดตอกฎหมายบานเมือง
5.1.2 รูจักใชสิทธิและหนาที่ของตน
1) ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ใหดที ี่สุด
2) รูจักปกปองคุมครองสิทธิของตนเองและผูอื่นอยางเหมาะสม
5.1.3 ออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง
1) ไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกครัง้ เพื่อเลือกคนดีเขาไปบริหารประเทศ
2) ไมนอนหลับทับสิทธิ
3) ไมขายสิทธิขายเสียง
5.2 ดานเศรษฐกิจ
5.2.1 ประกอบอาชีพสุจริต
1) ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) รูจักเก็บออมเงินเพื่อไวใชจายในยามจําเปน
5.2.2 ใชจายอยางประหยัด
1) มีวินัยทางการเงิน
2) ไมนําเงินไปซื้อสิง่ ของที่ไมจําเปน
3) ไมอยากไดในวัตถุสิ่งของทีเ่ กินฐานะของตน
5.2.3 ชําระภาษี
1) ชําระภาษีครบตามจํานวน และตรงเวลา
2) ไมกระทําการใดๆ เพื่อเปนการหลบเลี่ยงภาษี
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5.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม
5.3.1 รักษาความสงบเรียบรอย
1) ไมกอความวุนวายในสังคม
2) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกคนรอบขาง
3) หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงตัดสินปญหา
5.3.2 ชวยเหลือคนพิการและผูดอยโอกาส
1) มีเมตตากับผูดอยโอกาสทั้งหลาย
2) ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูพิการหรือผูดอยโอกาส
3) ใหการสนับสนุนและสงเสริมคนพิการและผูดอยโอกาสตามความเหมาะสม
5.3.3 อนุรักษวัฒนธรรมไทย
1) อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2) ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอไปยังคนรุนหลัง

เรื่องที่ 2 การเคารพสิทธิหนาทีต่ อตนเองและผูอ ื่นทีม่ ีตอสังคม
การเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอสังคม เปนกรอบที่สําคัญในการดํารงตนของประชาชน
และพลเมือง กลาวไดวา “พลเมือง” มีความแตกตางจากคําวา “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่วา พลเมือง
จะแสดงออกถึงความกระตือรือรนในการรักษาสิทธิตาง ๆ ของตน รวมถึงการมีสวนรวมทางการเมืองโดยการ
แสดงออกซึ่งสิ ทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเปนพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่ สะทอ น
ให เ ห็ นถึง บทบาท หนาที่ และความรั บ ผิ ดชอบของสมาชิก ทางสั ง คมที่ มี ตอ รั ฐ ตางจากคําวา ประชาชน
ที่กลายเปนผูรับคําสั่ง ทําตามผูอื่น ทั้งนี้ทุกคนตางก็ยึดมั่นในสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และปฏิบัติตนตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดยอมนํามา ซึ่งการอยูรวมกันของคนในสังคมอยางมีความสุขสงผลทําใหประเทศชาติไดรับการพัฒนา
สูความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนที่ไดรบั การคุมครองและรองรับตามกฎหมาย
ตัวอยาง เรื่องของ “สิทธิ”
1. สิ ท ธิ ที่ เ ป น สิ ท ธิ เ ฉพาะบุ ค คล ได แ ก สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต และร า งกาย สิ ท ธิ ใ นเคหะสถาน
สิทธิในครอบครัว สิทธิในการประกอบอาชีพ และสิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ
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2. สิทธิเกี่ยวกับทรัพยสิน คือ สิทธิที่เจาของมีอยูในทรัพยสินนั้นโดยการถือกรรมสิทธิ์ และ
สามารถใชประโยชนใด ๆ ได ตามที่เจาของทรัพยสินตองการ เชน มีสิทธิในการใหผูอื่นเชาบาน สิทธิในการ
ขายที่ดินของตน
3. สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ไดแก
3.1 สิทธิที่จะมีชีวิตรอด เด็กจะตองไดรั บการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพและ
มีความปลอดภัย
3.2 สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา เด็กตองมีครอบครัวที่อบอุน ไดรับการศึกษาที่ดีและภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
3.3 สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง เด็กตองไดรับความคุมครองใหรอดพนจากการทําราย
การล วงละเมิ ด การละเลย การนําไปขายแรงงาน การใชแรงงานเด็ก และการแสวงประโยชนโดยมิชอบ
ในรูปแบบอื่น ๆ
3.4 สิทธิในการมีสวนรวม เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผูรับฟงและ
มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง
หนาที่ หมายถึง ภาวะที่บุคคลตองกระทําหรือการละเวนการกระทําเพื่อประโยชนโดยตรงของการ
มีสิ ท ธิ หนาที่ เ ป นสิ่ง ที่ บั ง คับให ม นุษยในสั ง คมตอ งปฏิบั ติตามกฎเกณฑ ท างสั ง คมหรือ กฎหมายบั ญ ญั ติไว
จะไมปฏิบัติตามไมได
ตัวอยาง ของ “หนาที่”
1. หนาที่ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
1.1 หนาที่ในการธํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
1.2 หนาที่ในการปองกันชาติบานเมือง
1.3 หนาที่ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง
1.4 หนาที่ในการรับราชการทหาร
1.5 หนาที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย
1.6 หนาที่ในการเขารับการศึกษาภาคบังคับ
1.7 หนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต

34
2. หนาที่ของพลเมืองตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่น ๆ
2.1 หนาที่ของบิดามารดาในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร
2.2 หนาที่ในการปฏิบัติตามอาชีพที่ตนรับผิดชอบ
2.3 หนาที่ที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่กระทําไว
3. หนาที่ของพลเมืองในระดับทองถิ่น
3.1 หนาที่ทางการเมือง เชน การลงสมัครรับเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนในทองถิ่น
ของตน เปนตน
3.2 หนาที่ทางเศรษฐกิจ เชน การประกอบอาชีพสุจริต การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เปนตน
3.3 หนาที่ทางสังคม เชน การประพฤติดี การพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา เปนตน
เสรีภาพ หมายถึง ความเปนอิส ระของบุคคลที่จะกระทําการตาง ๆ ไดตามความตองการของตน
โดยไมละเมิดตอผูอื่นและไมผิดกฎหมาย
ตัวอยาง ของ “เสรีภาพ”
1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
3. เสรีภาพในรางกาย
4. เสรีภาพในเคหะสถาน
5. เสรีภาพในการศึกษาอบรม
6. เสรีภาพในการเดินทาง
7. เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา
8. เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง
การปฏิบัติตนตามสิทธิภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญโดยไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่น ยอมไดชื่อวา
เปนบุคคลผูมีสวนนําพาบานเมืองใหไดรับการพัฒนา อีกทั้งการปฏิบัติตนดวยการเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอื่นในสังคม ยอมเปนสิ่งที่จะชวยจัดระเบียบใหสังคมมีความสงบสุข ซึ่งสมาชิกทุกคนในสังคมจะตองไมละเมิด
สิทธิของสมาชิก คนอื่ นในสัง คม การไม ละเมิดสิทธิของสมาชิก คนอื่น ๆ ในสัง คม มีแนวทางการปฏิบั ติตน
ในการเคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น ดังนี้
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1. ตองเคารพในสิทธิของกันและกัน โดยไมละเมิ ดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น สมาชิกทุกคนใน
สังคมสามารถแสดงออกไดหลายประการ เชน การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เปนตน
2. ตองรูจักใชสิทธิของตนเองและการแนะนําใหผูอื่นรูจักการใชสิทธิของตนเองไดอยางถูกตอง
3. ตองรูจักการเรียนรูและการทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิ และเสรีภาพตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ เชน เรื่อง สิทธิเสรีภาพของความเปนมนุษย เปนตน
4. ตอ งปฏิบัติตนตามหนาที่ของชาวไทยตามที่ บัญญั ติไวในรัฐ ธรรมนูญ เชน การเสียภาษี
การไปเลือกตั้ง เปนตน
การใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอสังคม จะเปน
สวนสําคัญสงผลใหชุมชน สังคมเกิดการพัฒนาและเมื่อสังคมเกิดความมั่นคง เขมแข็งจะสงผลใหประเทศชาติ
เกิดความมั่นคงเขมแข็งดวยเชนกัน

เรื่องที่ 3 ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
สังคมประชาธิปไตย เป นสังคมที่ยึดหลักความเทาเทียมกันของบุคคลในสังคม ทั้งนี้ ผูที่อ าศัยอยู
ในสังคมประชาธิปไตยหรือพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย จึงจําเปนตองมีระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย เปนเครื่องมือ
ในการกํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตนที่สอดคลองและสัมพันธกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกที่สําคัญ คือ การเคารพกฎหมายและกติกาสังคม
การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมเป นหลักในการดําเนินชีวิต หากประเทศชาติ และ
สังคมโลกของเรา มีพลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะเชนนี้ ก็จะกอใหเกิดความสงบสุข
ระเบีย บวินัย คือ คุณสมบั ติที่สํ าคัญ ในการดําเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุม
อารมณและพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่มุงหวัง โดยเกิดจากการสํานึก ซึ่งตอ งไมกระทําการใด ๆ
อั นเป นผลทํ าให เ กิ ดความยุง ยากแก ตนเองในอนาคต หากแตตอ งเป นสิ่ ง ที่ ก อ ให เ กิ ดความเจริ ญ รุ ง เรื อ ง
แกตนเองและผูอื่น
กฎ คือ ขอบังคับที่อยูในความเปนจริง เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิต ระเบียบวินัย
นั้นเปนสิ่งซึ่งมีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะกับผูเรียนหรือเยาวชน อันจะเปนกําลังอยางมากในการพัฒนาประเทศ
กติกา คือ กฎเกณฑ ขอตกลง หรือขอกําหนดที่บุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไปใชเปนหลักปฏิบัติ เพื่อให
เกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย

36
ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 ได นิย ามความหมายของกฎหมายไว ว า
กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นหรือเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับ
นับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามหรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ
การเคารพกฎหมายและกติกาสังคม
กฎหมายเปนขอบังคับที่รัฐ ๆ หนึ่ง ตราขึ้นมาเพื่อใชกําหนดความประพฤติและระเบียบแบบแผน
ของพลเมืองที่อยูรวมกันภายในรัฐนั้น และรวมไปถึงใชบังคับที่รัฐแตละรัฐผูกพันตองปฏิบัติตามพันธกรณีและ
ความรวมมือ ที่ให ไวร ะหวางกั น เนื่องจากสังคมมีความซับซ อนและมี การเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็วกวา
ในอดีตมาก การควบคุมดูแลโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลจึงไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การมี
กฎหมายขึ้นมาเพื่อชวยในการกําหนดการปฏิบัติจึงมีความจําเปนสําหรับสังคมทุกระดับ
กฎหมายจึง มี ความสํ าคัญ ในการควบคุม พฤติกรรมของบุ คคลใหอ ยูในระเบี ยบแบบแผนที่ ดีง าม
ชวยคุมครองและรักษาชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงสรางความสงบเรียบรอยใหสังคมดวย ดังภาพตอไปนี้

ภาพการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/politic/1520826

ภาพการเคารพกฎจราจร
ที่มา : https://sites.google.com/site/
skyletfark2/kha-niym-hlak-khxng-khn-thiy-12-prakar/
08-mi-rabeiyb-winay-khearph-kdhmay

ภาพการคัดเลือกทหาร
ที่มา : https://www.posttoday.com/
social/local/286904
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การเคารพกฎเกณฑ เปนหลักการพื้นฐานของการอยูรวมกันของผูคนในสังคมโดยปกติสุข ไมวาจะ
เปนสังคมใดหรือประเทศใด การอยูรวมกันของผูคนเปนจํานวนมากในสังคมตองอาศัยกฎ ระเบียบ กติกาของ
สังคม ซึ่งคนในสังคมนั้น ๆ ตองเรียนรูกฎ กติกา ของสังคม พรอมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
คือ ตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกาทางสังคม การอบรมสมาชิกในสังคมใหเกิดการเรียนรูกฎเกณฑ
และกติกาของสังคม คือ การถายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการทําใหสมาชิกในสังคมนั้นสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางเหมาะสมถูกตอง ซึ่งในสังคมที่ไดมีการจัดระเบียบอยางดีนั้น การอบรมใหเรียนรูกฎเกณฑของสังคม
เปนกระบวนการที่จะตองกระทํา เริ่มตั้งแตวัยเด็กจนถึงผูใหญ การเขาไปมีสวนรวมในรูปของสังคมใหมและ
สถาบันใหม สมาชิกในสังคมจะตองเรียนรูกฎเกณฑใหมและยอมรับคานิยมใหม และในขณะเดียวกันพอแม
ครอบครัวตองทําหนาที่เปนตัวหลักที่สําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อใหเกิดการเรียนรูในการเคารพกฎเกณฑของ
สังคม และการดํารงชีวิตอยูของสมาชิกในสังคมไดอยูรวมกันอยางมีความสุข

เรื่องที่ 4 ความรับผิดชอบตอชุมชน
ชุมชนเปนที่อยูอาศัย เปนดินแดนบานเกิดเมืองนอนของเรา เราจึงรักหวงแหนแผนดินแม โดยการ
สรางชุมชนที่นาอยูทําใหทุกคนอยูเย็นเปนสุข
ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ลั ก ษณะของบุ คคลที่แสดงออกถึง ความเอาใจใส
จดจอตั้งใจ มุงมั่นตอหนาที่การงาน การศึกษาเลาเรียน การเปนอยูของตนเอง และผูอยูในความดูแล ตลอดจน
สังคมอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายในเวลาที่กําหนด ยอมรับผลการกระทํา
ทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น เปนความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหนาที่ให
สําเร็จลุลวงไปได
ชุมชน หมายถึง หมูชน กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน
และมีผลประโยชนรวมกันในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยูมาก
ความรับผิดชอบตอชุมชน เปนการแสดงออกถึงความเอาใจใสในการดูแลและรวมรับผิดชอบที่อยู
อาศัยในชุมชนเดียวกัน โดยมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เชน ปาชุมชน ลําคลอง หนองบึง ทางเทา ถนน
ไฟฟา ประปา โทรศัพท ที่ทุกคนใชรวมกันในหมูบาน เปนของชาวชุมชนทุกคนที่ควรดูแลรักษาสภาพแวดลอม
สมบั ติส าธารณะใหอ ยูในสภาพดี ชุมชน สะอาดนาอยูอ าศัย ใส ใจสิ่ ง แวดลอ ม ส ง ผลถึงร างกายและจิ ตใจ
ที่สมบูรณดีงามของทุกคนในชุมชน
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1. การเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน
1.1 การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดลอม
1) ชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) รณรงคตอตานการกําจัดขยะ การคัดแยกขยะ
3) ลดการใชโฟมใหนอ ยลง โดยใชในโอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ
4) รณรงคไมปลอยของเสียลงแมน้ําลําคลอง
5) ชวยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เชน สถานที่พักผอน โทรศัพทสาธารณะ เปนตน
1.2 เขารวมกิจกรรมของชุมชน
1) รวมกันแกไขปญหาและพัฒนาดานตางๆ ภายในชุมชน
2) รวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็งภายในชุมชน
1.3 รวมมือกับเจาหนาที่รัฐในการสอดสองดูแลชุมชน
1) ชวยกันสอดสองดูแล ปองกันการกออาชญากรรมในชุมชน
2) รวมกันปองกันไมใหมียาเสพติดภายในชุมชน
ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศไทย เราทุกคนตางมีความรับผิดชอบตอชุมชน ที่จะตองชวยกันดูแล
ชุมชนของเราใหอยูในความสงบเรียบรอย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชน สังคม ไมละเลยตอหนาที่ที่พึง
ปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนในชุมชนไดใชชีวิตอยางสงบสุข
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย × หนาขอที่ผิด
________ 1. ถาประชาชนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองที่ดีบานเมืองจะสงบสุข
________ 2. คนไมมีระเบียบวินัย สามารถอยูรวมกันในสังคมไดดวยความเรียบรอย
________ 3. คนที่รูจักประหยัดและอดออม จะทําใหชีวิตไมขัดสน มีกินมีใชอยางพอเพียง
________ 4. แกวตาไปซื้อขนมที่ตลาด แมคาทอนเงินมาเกิน แกวตาจึงนําเงินไปคืนแมคา แกวตาเปนเด็กที่มี
ความซื่อสัตย
________ 5. ปดเทอมแมพากิ๊บไปปลูกปาชายเลน แมของกิ๊บคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวาประโยชน
สวนรวม
________ 6. การแกไขปญหาโดยใชขอมูลตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการ กอนตัดสินใจ คือ ปรัชญา
คิดเปน
________ 7. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง คือ ลักษณะสําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
________ 8. ผูเรียนมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหองเรียน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
________ 9. จริยธรรม เปนหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สรางประโยชนใหแกผูอื่น
________ 10. พลเมืองที่ดี หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่พลเมืองไดครบถวน ทั้งกิจที่ตองทําและกิจที่ควรทํา

กิจกรรมที่ 2
คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย × หนาขอที่ผิด
.......... 1. การถือสิทธิในการครอบครองทรัพยสินตามกฎหมาย เรียกวา สิทธิขั้นพื้นฐาน
………. 2. สิทธิในชีวิตและรางกาย สิทธิในครอบครัว สิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ เรียกวา สิทธิเฉพาะบุคคล
………. 3. สิทธิทจี่ ะไดรบั การพัฒนา ไดรับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของเด็ก
………. 4. สมาชิกในสังคมทุกคนมีหนาที่ในการประกอบอาชีพ
………. 5. บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง
………. 6. การอุปการะเลี้ยงดูบุตร เปนหนาที่ของบิดามารดาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
………. 7. การลงสมัครรับเลือกตั้งระดับทองถิ่น เปนหนาทีท่ างการเมืองระดับประเทศ
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………. 8. การชําระภาษีเปนหนาที่ของพลเมืองตามที่บญ
ั ญัติไวในกฎหมายอื่น ๆ
………. 9. ทุกคนตองเคารพสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ ื่น
………. 10. การไปใชสิทธิเลือกตัง้ เปนเสรีภาพของแตละบุคคล

กิจกรรมที่ 3
คําชี้แจง : ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูล เรื่อง ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยอธิบายความหมาย
พอสังเขป พรอมยกตัวอยางการปฏิบัติตนที่ดีที่มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม จํานวน 3 ขอ
1) ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

41

แบบทดสอบหลังเรียน
1. นายเหลี่ยม เปนขาราชการเกษียณ ตอมาไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล รูลวงหนาจากการประชุมสภาวา
สภาเทศบาลอนุมั ติใหตัดถนนผานชุมชนแหง หนึ่ง นายเหลี่ยม จึงไดไปกวานซื้ อที่ดินบริ เวณที่ถนน
ตัดผานนั้น เพื่อเก็งกําไรที่ดิน พฤติการณของนายเหลี่ยม เปนผลประโยชนทับซอนรูปแบบใด
ก. การรูขอมูลภายใน
ข. การทําธุรกิจกับตนเอง
ค. การทํางานหลังเกษียณ
ง. การรับผลประโยชนตาง ๆ
2. การคิดแยกแยะหมายถึงขอใด
ก. ทําการเกษตรในเขตที่ดินสาธารณะ
ข. การแซงคิวซือ้ อาหารในรานอาหาร
ค. ขายเสื้อผาตามริมถนนในตัวเมือง
ง. เก็บเงินไดนําไปใหคุณครู
3. ขอใดเปนการนํากระบวนการของการคิดเปนมาใช
ก. นําขอมูลตนเอง งานวิจัย สิง่ แวดลอมและสังคมมาใช
ข. นําขอมูลตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการมาใช
ค. นําขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต เอกสารอางอิงและตนเองมาใช
ง. นําขอมูลจากเพือ่ นรวมงาน สื่ออินเทอรเน็ต และวิชาการมาใช
4. ถาตองการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยนํากระบวนการคิดเปนมาใช
เราควรปฏิบัติตนตามขอใด
ก. แกปญหาได
ข. การปรับตัว
ค. ความยินยอม
ง. การมีสวนรวม

42
5. ขอใด ไมควร กระทําในการเขาสอบ
ก. นั่งตามที่ ๆ กําหนดให
ข. ทําขอสอบดวยตนเอง
ค. ตั้งใจอานขอสอบใหเสียงดัง
ง. ไมเขาหองสอบกอนไดรบั อนุญาต
6. ขอใดคือความหมายของคําวา “ความละอาย”
ก. ความมุงมั่นในการเอาชนะ
ข. ความมุงมั่นในการทําความดี
ค. ความเกรงกลัวตอสิ่งทีจ่ ะมาทําราย
ง. ความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง
7. “การรับเงินสินบน” เปนพฤติกรรมตรงกับขอใด
ก. ทุจริต
ข. ความไมทน
ค. การเพิม่ รายได
ง. การใหความชวยเหลือ
8. เหตุผลทีส่ ถานศึกษามอบหมายใหผูเรียนทําความสะอาดสถานที่พบกลุมคือขอใด
ก. เพื่อใหไดคะแนนระหวางเรียน
ข. ฝกความอดทน และความขยัน
ค. เพือ่ ชวยเหลือครูในการทําความสะอาด
ง. เพื่อฝกความเสียสละ และความรับผิดชอบ
9. ขอใด ไมใช การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของสถานศึกษา
ก. การทํางานตามที่ไดรบั มอบหมายดวยตนเอง
ข. การซักถามครูเมื่อเกิดปญหาจากการทํางาน
ค. การนําชิ้นงานเพือ่ นมาคัดลอกเพือ่ สงใหทันเวลา
ง. การแนะนําเพือ่ นใหเขาใจและสามารถทํางานเองได
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10. การประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได
โดยผูที่เกี่ยวของเรียกวาอะไร
ก. ความพอเพียง (Sufficient)
ข. ความโปรงใส (Transparent)
ค. ความรู (Knowledge)
ง. ความตืน่ รู (Realize)
11. ปรัชญาที่นํามาประยุกตใชในการตอตานการทุจริตไดดีที่สุดคืออะไร
ก. ปรัชญาการศึกษาผูใหญ
ข. ปรัชญาของทฤษฎีใหม
ค. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง. ปรัชญาจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
12. หลักของจิตพอเพียงเพื่อตอตานการทุจริตคืออะไร
ก. STAR
ข. STRONG
ค. STORM
ง. STRANGER
13. ขอใดเปนผูท ี่มีความเอือ้ อาทรตอเพื่อนมนุษย
ก. จิตอาสาชวยผูป ระสบภัยน้ําทวม
ข. แบงปนอาหารใหสุนัขเรรอน
ค. บริจาคเงินชวยเหลือวัดใกลบาน
ง. ปลูกปาชายเลนเพื่ออนุรักษชายฝง
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14. ขอใดบอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรูในเรื่องการทุจริตได
1. สมสวน เลาเรื่อง “ผอ.สามเสนถูกสอบแปะเจี๊ยะ”
2. สดสวย กลาววา “เรือ่ งคอรรปั ชันเปนเรื่องปกติธรรมดามาก”
3. สดสี ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบานเปนอยางดี
4. แสนงาม อยูในกลุมชาวบานประทวงเรือ่ งการทุจริตจํานําขาวของรัฐบาล
15. ขอใดบอกลักษณะหรือการกระทําทีเ่ ปนการตื่นรูได
ก. ใชเวลาทํางานอยางเหมาะสม
ข. รูจักแกปญหาในงานทีม่ ีอุปสรรค
ค. มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
ง. มุง มั่นทํางานเพือ่ ใหสําเร็จตามเปาหมาย
16. ขอใดกลาวถูกตองทีส่ ุด
ก. การยอมรับความคิดเห็นตางและรับฟงเสียงสวนนอย
ข. การมีหนาที่ในการถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
ค. การมีสิทธิในการไมไปใชสิทธิเลือกตัง้
ง. การมีเสรีภาพในการกลาวรายผูอื่น
17. ขอใดกลาวถึงความเปนพลเมืองถูกตองทีส่ ุด
ก. สถานภาพของบุคคลที่กฎหมายรับรองสิทธิและหนาที่
ข. ชาวเมืองและการยอมรับความแตกตาง
ค. ราษฎรและความเทาเทียมกันในสังคม
ง. สามัญชนคนทั่วไปทีอ่ ยูในประเทศไทย
18. บุคคลใดเปนคนดีของสังคม
ก. นายดํา ตัดไมสักมาสรางบานใหแม
ข. กํานันวิชัย บุกรุกปาชายเลนเพือ่ ทํานากุง
ค. ผูใหญบุญ ระดมชาวบานซอมสะพาน
ง. ครูใหญ เปนหัวคะแนนใหพรรคการเมืองดังในทองถิ่น
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19. สถานการณใดเปนการกระทําทีผ่ ิดกฎหมาย
ก. ขับรถฝาไฟแดง
ข. แจงเกิดภายใน 7 วัน
ค. แจงตายภายใน 24 ชั่วโมง
ง. ขึ้นทะเบียนเกณฑทหารเมื่ออายุ 18 ป
20. พลเมืองดีในขอใดทีส่ งผลตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมมากทีส่ ุด
ก. รับการศึกษาภาคบังคับ
ข. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ค. ปฏิบัติตนตามคานิยมที่ดี
ง. การใชสิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรค
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน
1. ข
2. ค

11. ข
12. ก

3. ง
4. ก
5. ง

13. ง
14. ก
15. ข

6. ค
7. ค

16. ง
17. ง

8. ก
9. ง

18. ก
19. ค

10. ค

20. ข
แบบทดสอบหลังเรียน

1. ก
2. ง
3. ข

11. ค
12. ข
13. ก

4. ข
5. ค

14. ง
15. ง

6. ง
7. ก

16. ก
17. ก

8. ง
9. ค

18. ค
19. ก

10. ข

20. ข
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แนวคําตอบกิจกรรม
เฉลยกิจกรรมบทที่ 1
คําชี้แจง : ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายในการพบกลุมตามประเด็นทายกิจกรรมนี้ แลวจดบันทึกลงในแบบบันทึกนี้
1.2 ในชุมชนหรือตําบลของผูเรียนมีโครงการที่ภาครัฐหรือเอกชนไดดําเนินการไปแลว และเขาขาย
ผลประโยชนทับซอนมีอะไรบาง
แนวคําตอบ โครงการทําถนนหมูบาน ตอมาไฟฟาจะมาวางระบบก็ทําใหถนนเสียหาย มีขอคิดวา
กอนที่จะทําถนนหนวยงานที่เกี่ยวของตองประชุมหารือรวมกันในการดําเนินงาน เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
ในเรื่องของงบประมาณ หรือวิธีการดําเนินงาน

เฉลยกิจกรรมบทที่ 2
คําชี้แจง : ใหผูเรียนแบงกลุมละ ๆ 4 - 5 คน แลวอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎ กติกาตาง ๆ
จากประสบการณจริงในกิจกรรมตาง ๆ ใหระบุถึงพฤติกรรมที่กอใหเกิดการทุจริต พฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความละอายตอการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมทนตอการทุจริต
ลงในแบบฟอรมที่กําหนด
แนวคําตอบ

ที่

กิจกรรม

พฤติกรรมที่แสดงถึง
การทุจริต

พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความละอายตอการทุจริต

1 การทํางานที่ไดรับ ลอกการบานเพื่อน
มอบหมาย

การเลิกพฤติกรรมลอกการบาน

2 การทําความสะอาด ไมชวยทําความสะอาด

ควรรวมมือทําความสะอาด

สถานที่พบกลุม

พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความไมทนตอการทุจริต
บอกเพื่อน

ของเพือ่ นถือวาเปนการละอาย 2. บอกครูประจํากลุม

ถือวาเปนการไมรบั ผิดชอบ กับเพือ่ นอยางเต็มใจ

บอกหรือชักชวนเพื่อนที่
ไมทําความสะอาดใหมาชวยกัน

ทุจริตตอหนาที่
3

การสอบ

การทุจริตลอกขอสอบ
จากเพือ่ น

1. ไมยอมใหเพื่อนลอกขอสอบ 1. แจงผูคุมสอบ
ตองทําขอสอบดวยตนเอง

2. ไมยอมใหเพือ่ นลอก
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ที่

กิจกรรม

4

การแตงกาย

พฤติกรรมที่แสดงถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง

พฤติกรรมที่แสดงถึง

การทุจริต

ความละอายตอการทุจริต

ความไมทนตอการทุจริต

ควรแตงกายใหถูกกาลเทศะ

1. ไมยอมใหผูเรียนที่แตงกาย

แตงกายไมสุภาพ
เขาหองสอบ

ไมสุภาพเขาสอบ
2. วากลาวตักเตือน

5

กิจกรรมผูเ รียน

ครูมอบหมายใหไปศึกษา

ผูเรียนตองไปศึกษาเรียนรู

นอกสถานที่แตผูเรียนไมไป ดวยตนเอง

ครูตองตัดคะแนนผูเ รียน
ที่ไมไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
ตามที่ครูมอบหมาย

6

การเขาแถว
รับบริการ

ไมเขาแถวรับสิ่งของบริจาค ควรเขาแถวตามลําดับมา
กอนหลัง

1. คนหนาตองไมยอม
ใหมาแทรก
2. ไมแจกสิ่งของใหคนที่
ไมเขาแถว

เฉลยกิจกรรมบทที่ 3
กิจกรรมที่ 1
คําชี้แจง : ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําวา “STRONG”
STRONG ยอมาจากอะไร อักษรแตละตัว คือ S , T , R , O , N , G หมายถึงอะไร จงอธิบายมาใหเขาใจ
แนวคําตอบ STRONG ยอมาจากคํา 6 คํา และมีความหมาย ดังนี้
1) ความพอเพียง (Sufficient: S) หมายถึง แตละบุคคลนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักในการดําเนินชีวิต กลาวคือ ตองมี ความพอประมาณ ในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหไมมากไมนอย
เกินไป ไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น มีเหตุผล กลาวคือ สิ่งที่ตัดสินใจทําอยางพอประมาณนั้น ตองมีเหตุ
มีผลรองรับ รวมทั้งคํานึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบแลว และเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบที่ เ ป นความเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง เป น ภูมิ คุม กัน กล าวคือ ให ส ามารถรั บ มื อ และปรั บ ตัวรองรั บ
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ได โดยมี เ งื่ อ นไขที่ ฐ านของการตั ด สิ น ใจว า ต อ งมี ค วามรู แ ละคุ ณ ธรรม
ตามแผนภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ความโปรงใส (Transparent : T) หมายถึง การที่ตัวเราตองทําทุกเรื่องบนพื้นฐานของความโปรงใส
เปนธรรม ตรวจสอบได ตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตาง ๆ ที่มีในสังคม

49
3) ความตื่นรู (Realize : R) / ความรู (Knowledge : N) หมายถึง นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจ
และตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาและภัยรายแรงของผลกระทบที่เกิดจากการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ
ตอสังคมในภาพรวม หากเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นมาแลว ก็ควรมีสวนรวมในการตานทุจริตดังกลาวดวย
เพื่อเปนพลังใหคนอื่น ๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมในการไมกระทําการทุจริต รวมเฝาระวังและตานการทุจริต
4) มุงไปขางหนา (Onward : O) เราทุกคนตองมีความหวัง รวมสราง ปรับเปลี่ยนตัวเอง และสวนรวม
ใหมีความเจริ ญกาวหนาบนฐานความโปร งใส ความพอเพี ยงและร วมกันสรางวัฒ นธรรมสุ จริตใหเ กิดขึ้น
ในสังคมใหเกิดขึ้นอยางไมทอ
5) ความเอื้ออาทร (Generosity : G) สังคมไทยเปนสังคมที่ผูคนมีความเอื้ออาทรตอกัน ความเอื้ออาทรนี้
จึ งเป นพลั งที่ เราสามารถนํ ามาใชในการกระตุ นเพื่ อสร างการมี ส วนร วมในการทุ จ ริ ตให เกิ ดขึ้ นในสั งคม
ดังพระราชดํารัสพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อ อัญเชิญลงพิมพในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ป
ของสโมสรไลออนสกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 วา “สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน
ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุขนาอยู...”
6) ตานการทุจริต นักศึกษาเองตองไมเปนสวนหนึ่งของการทุจริต เชน เมื่อเราทําผิดกฎจราจรและ
ตองเสียคาปรับ เราควรไปเสียคาปรับที่สถานีตํารวจตามจํานวนที่ภาครัฐเรียกเก็บ แทนการจายเงินใหตํารวจ
โดยตรงดวยจํานวนเงินที่ นอยกวา หรือ เมื่อพบเห็ นการกระทําทุจ ริตก็ ควรมี สวนรวมในการตานทุจริ ตผาน
Social Media ซึ่งเราพบวาปจจุบันไดผลในหลายเรื่อง

กิจกรรมที่ 2
คําชี้แจง : ใหผูเรียนดู Clip เรื่อง อัญชลีเธอตายแน เวลา 13.38 นาที แลวใหผูเรียนชวยกันสรุปวาผูหญิง
(อัญชลี) คนนี้ทําอะไรไมถูกตองบาง และถาผูเรียนเปนผูหญิง (อัญชลี) คนนี้จะปฏิบัติตัวอยางไร
ใหเหมาะสม
แนวคําตอบ สิ่งที่ผูหญิงคนนี้ทําไมถูกตอง คือ
(1) มารยาทในการกินอาหารแบบบุฟเฟต โดยปกติแลวการกินอาหารแบบบุฟเฟต ผูทานอาหาร
ตองตักอาหารชนิดที่ตองการในปริมาณพอสมควรที่สามารถทานไดหมด ไมตักอาหารมากเกินกวาความสามารถ
ในการทานได และไมใหนําอาหารออกไปขางนอกหองอาหาร แตผูหญิงคนนี้แอบเอาอาหารใสกระเปาออกไป
ขางนอก จนอาหารหกเลอะกระเปาราคาแพงเมื่อหกลม ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง
(2) การดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม ผูหญิงคนนี้มีความตระหนี่เกินไป อาหารที่นําออกมาจากบุฟเฟต
เอามาไวในตูเย็น ไวทานวันอื่น ซึ่งอาจจะทําใหทองเสียได รวมทั้งเดินไปทํางานไมยอมขึ้นรถไปทํางาน ทําให
ตองใชเวลาในการเดินทางมากและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งจะตองเสียเวลาและคาใชจายมากขึ้น
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ถาขาพเจาเปนผู หญิ ง คนนั้น จะไม แอบเอาอาหารออกมาจากร านอาหารบุฟ เฟต ทานอาหาร
ที่สดใหม เดินทางโดยพาหนะรถยนตเพื่อความปลอดภัยและประหยัดเวลา

กิจกรรมที่ 3
คําชี้แจง : ใหผูเรียนเขียนคําสัญญาของตนเองจากเรื่องโปรงใส ความตื่นรู ความรู มุงไปขางหนา ความเอื้ออาทร
และตานทุจริต มาจํานวน 1 เรื่อง พรอมวาดภาพประกอบจากการปฏิบัติตนของผูที่มีจิต STRONG :
จิตพอเพียงตานทุจริต
แนวคําตอบ คําสัญญาของผูเ รียนตองเกี่ยวของกับ
(1) การประพฤติปฏิบัติตนอยางตรงไปตรงมา
(2) ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกีย่ วของ
(3) รักษาคําพูด/รักษาสัญญา
(4) ปฏิบัติตนดวยความเปนธรรม
(5) มีหลักในการปฏิบัติทสี่ ามารถตรวจสอบได

เฉลยกิจกรรมบทที่ 4
กิจกรรมที่ 1
คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย × หนาขอที่ผิด
 1. ถาประชาชนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองที่ดีบานเมืองจะสงบสุข
× 2. คนไมมีระเบียบวินัย สามารถอยูรวมกันในสังคมไดดวยความเรียบรอย
 3. คนที่รูจักประหยัดและอดออม จะทําใหชีวิตไมขัดสน มีกินมีใชอยางพอเพียง
 4. แกวตาไปซื้อขนมที่ตลาด แมคาทอนเงินมาเกิน แกวตาจึงนําเงินไปคืนแมคา แกวตาเปนเด็กที่มี
ความซื่อสัตย
× 5. ปดเทอมแมพากิ๊บไปปลูกปาชายเลน แมของกิ๊บคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนสวนรวม
 6. การแกไขปญหาโดยใชขอมูลตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการกอนตัดสินใจ คือ ปรัชญาคิดเปน
 7. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง คือ ลักษณะสําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 8. ผูเรียนมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหองเรียน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
× 9. จริยธรรม เปนหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สรางประโยชนใหแกผูอื่น
 10. พลเมืองที่ดี หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่พลเมืองไดครบถวน ทั้งกิจที่ตองทําและกิจที่ควรทํา
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กิจกรรมที่ 2
คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย × หนาขอที่ผิด
× 1. การถือสิทธิในการครอบครองทรัพยสินตามกฎหมาย เรียกวา สิทธิขั้นพื้นฐาน
 2. สิทธิในชีวิตและรางกาย สิทธิในครอบครัว สิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ เรียกวา สิทธิเฉพาะบุคคล
 3. สิทธิทจี่ ะไดรบั การพัฒนา ไดรบั การศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการทีเ่ หมาะสม เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
× 4. สมาชิกในสังคมทุกคนมีหนาที่ในการประกอบอาชีพ
 5. บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง
× 6. การอุปการะเลี้ยงดูบุตร เปนหนาที่ของบิดามารดาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
× 7. การลงสมัครรับเลือกตัง้ ระดับทองถิ่น เปนหนาที่ทางการเมืองระดับประเทศ
× 8. การชําระภาษีเปนหนาที่ของพลเมืองตามทีบ่ ัญญัติไวในกฎหมายอื่น ๆ
 9. ทุกคนตองเคารพสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
× 10. การไปใชสิทธิเลือกตัง้ เปนเสรีภาพของแตละบุคคล

กิจกรรมที่ 3
คําชี้แจง : ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูล เรื่อง ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยอธิบายความหมาย
พอสังเขป แลวยกตัวอยางการปฏิบัติตนที่ดีที่มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม จํานวน 3 ขอ
แนวคําตอบ ความรับผิ ดชอบตอชุม ชน หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของและ
มีสวนรวมตอสวัสดิภาพของชุมชนและสังคม ซึ่งตนเองดํารงอยู
ตัวอยาง การปฏิบัติตนที่ดี มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 3 ขอ
1) ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา ลําคลอง
2) ชวยดูแลรักษาโทรศัพทสาธารณะหรือสถานที่พกั ผอนในชุมชน
3) เขาแถวรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
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คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1. คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 116/2562
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
2. คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 166/2562
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบรรณาธิการสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
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การประชุมจัดทําหนังสือเรียน
รายวิชาการปองกันการทุจริต
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
ระหวางวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบลลา บี จังหวัดนนทบุรี
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
ระหวางวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม
1. นางสาวพรทิพย

จองทองหลาง

2. นางดุษฎี

ศรีวัฒนาโรทัย

เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ สํานักตานทุจริตศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขาราชการบํานาญ

3. นายอนันต
คงชุม
4. นางสาวจิราภรณ ตันติถาวร

รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร

5. นางอําพรศิลป
6. นางวันเพ็ญ

ลิมาภิรักษ
แจมอนงค

ผูอํานวยการ กศน.เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ กศน.เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

7. นายมงคล
8. นายศุภโชค

พลายชมพูนุท
ศรีรัตนศิลป

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. นางเยาวรัตน

ปนมณีวงศ

หัวหนากลุมงานเทียบระดับการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน

นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
11. นางสาวชิดชนก

สีนอง

เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

12. นางนพรัตน
13. นางสาวอรุณี

เวโรจนเสรีวงศ
พันธุพาณิชย

ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

14. นางสาวอําภรณ
15. นางสาวพัชรา

ชางเกวียน
จงโกรย

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

16. นางสาวนิตยา
17. นางนุสรา

มุขลาย
สกลนุกรกิจ

ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
หัวหนากลุมงานพัฒนาการเรียนการสอน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

18.นางสาวชัญญากาญจน โคตรพัฒน

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

19.นางสาวชาลินี

นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ธรรมธิษา

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
1. นายศุภวัฒน
2. นางสาววิไล

สอนลา

เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา

แยมสาขา

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขาราชการบํานาญ

3. นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต
ทับทิม
4. นางสาวพัชยา
5. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา

ผูอํานวยการ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ครูเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

6. นายมงคลชัย

ตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ศรีสะอาด

7. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี

ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี
หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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8. นางสาวฐิติมา

วงศบัณฑวรรณ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. นางสุกญ
ั ญา

กุลเลิศพิทยา

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย

นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
1. นายภัทรพล

หงสจันทกานต

เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

2. นางสาวพิมพาพร อินทจักร
3. นายจิรพงศ
ผลนาค

ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

4. นางมัณฑนา
5. นางสาวอนงค

กาศสนุก
ชูชัยมงคล

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
ครูเชี่ยวชาญ ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี

6. นางสาวอนงค
7. นางสาวพจนีย

เชื้อนนท
สวัสดิ์รัตน

ครูชํานาญการพิเศษ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร

8. นางสาววรรณพร ปทมานนท

หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตร
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน
10. นางสาวขวัญฤดี

ลิวรรโณ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารบรรณาธิการสือ่ ประกอบการเรียนรูด านการปองกันการทุจริต
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเบลลา บี จังหวัดนนทบุรี
คณะบรรณาธิการ ระดับประถมศึกษา
1. นางดุษฎี

ศรีวัฒนาโรทัย

ขาราชการบํานาญ

2. นายอัมพร
3. นางสาวพัชยา

มากเพ็ชร
ทับทิม

ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการ กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

4. นางสาววาสนา

โกสียวัฒนา

ครูเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ

5. นางสาวพัชรา
จงโกรย
6. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
7. นางเยาวรัตน

ปนมณีวงศ

8. นางสาวชมพูนท

สังขพิชัย

ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนากลุมงานเทียบระดับการศึกษา
กลุม พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
1. นายศรีชัย
2. นางสาววิเลขา
3. นางรุงอรุณ

พระประชาธรรม
ลีสุวรรณ
ไสยโสภณ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

1. นางรุงอรุณ

ไสยโสภณ

2. นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน

3. นางสาวชัญญากาญจน โคตรพัฒน
4. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน
5. นางสาวชมพูนท

สังขพิชัย

ออกแบบปก
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

