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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
รายวิชา การปองกันการทุจริต
รายวิ ชา การป องกั นการทุ จริ ต รหั ส รายวิ ชา สค22022 รายวิ ชาเลื อก ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต น
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย โครงสรางของ
รายวิชา โครงสรางของบทเรียน เนื้อหา และกิจกรรมเรียงลําดับตามบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรม
การเรียนรู แบบทดสอบหลัง เรียน เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เฉลย/แนวคําตอบกิจกรรม
เรียงลําดับตามบทเรียน

วิธีการใชรายวิชา
ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ ก ษารายละเอี ยดโครงสร างรายวิ ชาโดยละเอี ยด เพื่ อ ให ผู เ รี ยนทราบว าต อ งเรี ย นรู เ นื้ อ หา
ในเรื่องใดบาง
2. วางแผนกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมจะศึกษารายวิชา เพื่อใหสามารถศึกษา
รายละเอียดของเนื้อหาไดครบทุกบทเรียน พรอมทํากิจกรรมตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค
3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของรายวิชาตามที่ กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิ มของผูเรียน และ
ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลม
4. ศึกษาเนื้ อหาของแตละบทเรียนอยางละเอียดใหเข าใจ ทั้งในหนังสือเรียนและสื่อประกอบ (ถามี )
และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน
5. ทําแตละกิจกรรมเรียบรอยแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบแนวคําตอบไดจากแนวคําตอบ/เฉลยทายเลม
หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ซ้ําจนกวาจะเขาใจ
6. หลัง จากศึก ษาเนื้อ หาครบทุก บทเรี ยนแลว ให ผูเ รียนทําแบบทดสอบหลัง เรียนและตรวจสอบ
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

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เผยแพรความรูในเรื่องที่เกี่ยวของและ
ศึกษาจากผูรู

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน
2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

โครงสรางรายวิชา
การปองกันการทุจริต
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
1. มีความรู ความเขาใจดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพื่อนบาน
2. มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะหขอมูล และกําหนด
แนวทางการพัฒ นาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ใหสอดคลองกั บสภาพการเปลี่ ยนแปลงของเหตุการณ
ปจจุบัน

ตัวชี้วัด
1. บอกความสํ าคัญ ของการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนส วนตนและผลประโยชน
สวนรวม
2. บอกความหมาย ความสําคัญของหลักการคิดเปน
3. นําหลักการคิดเปนมาใชในการปองกันการทุจริต
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
5. วิเคราะหการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
6. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
7. มีความรู ความเขาใจตอการไมทนและละอายตอการทุจริตในการทําการบาน/ชิ้นงาน
การทําเวร/การทําความสะอาด การสอบ การแตงกาย การเลือกตั้ง
8. อธิบ ายวิธีก ารปฏิบั ติตนในการทํ าการบ า น/ชิ้นงาน การทํ าเวร/การทํ าความสะอาด
การสอบ การแตงกาย การเลือกตั้ง
9. ปฏิบัติตนเปนผูไมทนและละอายตอการทุจริตทุกรูปแบบ
10. มีจิตสํานึกและตระหนักในความละอายและไมทนตอการทุจริต
11. เขาใจและบอกความหมายของ STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
12. อธิบายความหมายของความพอเพียง ความโปรงใส ความตื่นรู มุงไปขางหนา
ความเอื้ออาทร
13. วิเคราะหหลักการของจิตพอเพียงตานทุจริต
14. นําหลักการของจิตพอเพียงตานทุจริตไปใชในการดําเนินชีวิต
15. เขาใจและประพฤติตนเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของ
พลเมืองดี
16. อธิบายบทบาทหนาที่ของเยาวชนในการเปนพลเมืองดี
17. อธิบายความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

18. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
19. ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต
20. เขาใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎ กติก า กฎหมาย และปฏิบั ติตนเป นพลเมื องดีมีส วนร วม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
21. มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชัน
22. รูและเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น
23. ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
24. รู เขาใจ บอกความหมายของความเปนพลเมือง
25. ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักความเปนพลเมืองในการดําเนินชีวิต
26. รู เขาใจ บอกความหมายของความเปนพลโลก
27. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเปนพลโลกในการดําเนินชีวิต
28. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต

สาระสําคัญ
การป องกั นการทุจ ริต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการเรียนรูเ กี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG :
จิตพอเพียงตานทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะสรางความรู ความเขาใจ ใหแกผูเรียน
ในเรื่องดังกลาวขางตน เพื่อรวมกันปองกันหรือตอตานการทุจริต ไมใหมีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย รวมกันสราง
สังคมไทยที่ไมทนตอการทุจริตตอไป

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

สื่อประกอบการเรียนรู
1. รายวิชาการปองกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค22022
2. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ

จํานวนหนวยกิต
จํานวน 2 หนวยกิต

กิจกรรมเรียนรู
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และตรวจสอบแนวคําตอบจากเฉลยทายเลม
2. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนทุกบท
3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนด และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม

การประเมินผล
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู
3. เขารับการทดสอบปลายภาค

แบบทดสอบกอนเรียน
1. ขอใดเปนพฤติกรรมของพนักงานในหางสรรพสินคาที่ถือวามีจิตสํานึกที่ดี
ก. ปฏิบัติตามระเบียบของหางสรรพสินคา
ข. เลือกการใหการบริการตอลูกคา
ค. เก็บเงินไดแลวนําไปคืนเจาของ
ง. ตองการใหหางสรรพสินคามีชื่อเสียง
2. ขอใดหมายถึง การกระทําทีเ่ ปนประโยชนสวนรวม
ก. เจาหนาที่ของรัฐใชเครื่องพิมพของสํานักงานพิมพรายงานสงอาจารย
ข. ใชเครื่องตัดหญาของหนวยงานรัฐไปตัดหญาทีบ่ านของหัวหนา
ค. เก็บใบไมแหงจากสวนสาธารณะไปทําปุยหมักทีบ่ าน
ง. ยืมเกาอีจ้ ากหนวยงานของรัฐไปใชจัดงานบวชที่บาน
3. เปาหมายของกระบวนการคิดเปน คือขอใด
ก. ความสุข
ข. การคิดเปน
ค. แกปญหาเปน
ง. การประเมินผล
4. วัฒนธรรม ประเพณี เปนขอมูลดานใดของกระบวนการคิดเปน
ก. ตนเอง
ข. สังคมและสิ่งแวดลอม
ค. วิชาการ
ง. ถูกทุกขอ

นาย ก. เป นขาราชการเกษียณ ตอ มาไดเ ปนสมาชิก สภาเทศบาล รู ลวงหนาจากการประชุมสภา
วา สภาเทศบาลอนุมัติให ตัดถนนผานชุมชนแหง หนึ่ง นาย ก. จึง ไดไปกวานซื้ อที่ ดินบริ เวณที่ ถนนตัดผ าน
เพื่อเก็งกําไรที่ดิน
5. จากขอความขางตน พฤติกรรมของนาย ก. เปนผลประโยชนทับซอนรูปแบบใด
ก. การรับผลประโยชนตาง ๆ
ข. การรูขอมูลภายใน
ค. การทํางานหลังเกษียณ
ง. การทําธุรกิจของตนเอง
6. กรณี นาย ก. ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการในธนาคารพาณิชยเอกชนแหงหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และบริษัท A ซึ่งมีภรรยาของ นาย ก. ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ไดมาขอ
สินเชื่อจากธนาคารที่ นาย ก. ทํ างานอยู แตขาดคุณสมบัติของผูกูตามที่ธนาคารกําหนด อยากทราบวา
นาย ก. จะตองปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของบริษัท A เต็มจํานวน
ข. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของบริษัท A แตมีเงื่อนไขอนุมัติภายในวงเงินรอยละ 50
ค. กําหนดใหบริษัท A นําหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อมากกวาปกติ
ง. ไมอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
7. การเลือกตั้งองคกรนักศึกษา กศน. เปนการสงเสริมเรื่องใด
ก. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ข. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ค. ฝกใหผเู รียนเห็นคุณคาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ง. ถูกทุกขอ
8. พฤติกรรมในขอใดที่แสดงวาเปนผูขาดความละอาย
ก. การแอบรับเงินจากผูสมัคร อบต.
ข. พอชวยหาเสียงใหลกู ทีส่ มัคร ส.ส.
ค. ผูสมัคร ส.ส. เดินหาเสียงในตลาด
ง. ขามถนนบนทางมาลาย

9. บุคคลจะเกิดความละอายตอการทุจริต ควรเริ่มตนจากขอใดเปนสําคัญ
ก. ความกลัวผูอื่นรู
ข. ความตระหนักถึงผลเสีย
ค. ความฉลาดรอบรู
ง. ความกาวหนาในการทํางาน
10. พฤติกรรมในขอใดเปนการไมทนตอการทุจริตหรือการกระทําที่ไมถกู ตอง
ก. แจงเจาหนาที่ตํารวจทันทีที่พบเห็นการแซงคิว
ข. ใชวิธีการประณามตอสาธารณชนทุกครั้งที่พบเรื่องไมถูกตอง
ค. บอกผูแซงคิวใหทราบ และไปตอทายแถว
ง. ไมสนใจถาเราไมเดือดรอน
11. หนวยงานใดมีหนาที่โดยตรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ก. ป.ป.ง.
ข. ป.ป.ช.
ค. สตง.
ง. สคบ.
12. การกระทําในขอใดไมใชการทุจริต
ก. การใหผูอื่นรับโทษแทนตน โดยใหคาจางตอบแทน
ข. การใหเงินเจาหนาทีเ่ พื่อเปนคาสงเอกสารที่ขอไว
ค. การอํานวยความสะดวกเปนพิเศษเพื่อใหงานของตนเองราบรื่น
ง. การสับเปลี่ยนสินคาทีม่ ีคุณภาพต่ํากวาใหกับลูกคา
13. STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เปนการนําหลักการใดมาประยุกตใชตอตานการทุจริต
ก. หลักคิดเปน
ข. หลักศีลธรรม
ค. หลักสมดุล
ง. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

14. ภูมิคุมกันที่ทําใหบุคคลไมกระทําทุจริตจะตองประกอบดวย
ก. ความรู ความเขาใจ และปลุกใหตื่นรู
ข. ความรู ความเขาใจ และความเปนผูนํา
ค. ความรู ความเขาใจ และความเอื้ออาทร
ง. ความรู ความเขาใจ และการมุงไปขางหนา
15. หากเรามีหลัก STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริตแลว จะสงผลใหสงั คมเปนอยางไร
ก. ประชาชนชาวไทยจะมีความตื่นตัวตอการทุจริตมากขึ้น
ข. ประชาชนชาวไทยมีความสนใจตอขาวสารการทุจริตมากขึ้น
ค. ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตมากขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
16. การมีจิตพอเพียงตานทุจริต ควรเริม่ จากขอใดเปนอันดับแรก
ก. สังคม
ข. ตนเอง
ค. ครอบครัว
ง. ประเทศชาติ
17. ขอใดเปนการทุจริต
ก. ผูรบั เหมากอสรางยื่นซองประมูลประกวดราคา
ข. นักการเมืองออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพิบัติโดยมอบของให
ค. นักธุรกิจนํากระเชาผลไมไปเยี่ยมภูมปิ ญญาในหมูบ าน
ง. เจาหนาที่ของรัฐใหบริการนักธุรกิจ โดยจายเงินตามชองทางตามปกติของทางราชการ
แตเพิ่มเงินใหเปนคาบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
18. ขอใดตอไปนี้เปนการปองกันการทุจริต
ก. ตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ข. ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจางใหโปรงใส
ค. การเพิ่มโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ง. การปลูกจิตสํานึกโตไปไมโกงใหแกเด็ก ๆ

19. ขอใดหมายถึง พลเมือง
ก. คนของรัฐ
ข. คนทั่วไปของประเทศ
ค. ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ
ง. สมาชิกของสังคม
20. ขอใดไมใชการประพฤติตนตามหลักความเปนพลเมืองโลกมาใชในการดําเนินชีวิต
ก. นํารถไปจอดขวางหนาบานคนอื่นในหมูบาน
ข. ผูที่มีจิตอาสาไปรวมกันพัฒนาคลอง
ค. การประชุมชาวบานในการประชาพิจารณเพือ่ ทําถนนในหมูบาน
ง. ชวยแจงขาวกับตํารวจเมื่อพบเจอวัยรุนมั่วสุมยาเสพติดในชุมชน
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บทที่ 1
การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
สาระสําคัญ
การขัด กั นระหว า งประโยชนส ว นตนกั บ ประโยชน ส วนรวมนั้ น มี ลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น กั บ
กฎ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งก็คือ การกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไมควรกระทํา แตละบุคคล แตละกลุม
แตละสังคม อาจเห็นวาบางเรื่องเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมตางกันออกไป
หรือเมื่อเห็นวาเปนการขัดกัน อาจมีระดับของความหนักเบา และเห็นตางกันวาเรื่องใดกระทําไดหรือกระทําไมได
ในกรณี ที่ มี ก ารฝ าฝ นบางเรื่ อ ง บางคนอาจเห็ นวา ไม เ ป นไร เป นเรื่ อ งเล็ ก นอ ยหรื อ เห็ นวาเป นเรื่ อ งใหญ
ตองถูกประณาม ตําหนิ ติฉินนินทา วากลาว ฯลฯ แตกตางกันไปตามสภาพของสังคม

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บอกความสําคัญของการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
บอกความหมาย ความสําคัญของหลักการคิดเปน
นําหลักการคิดเปนมาใชในการปองกันการทุจริต
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
วิเคราะหการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต

ขอบขายเนื้อหา
1. การคิดแยกแยะ
1.1 ความหมาย ความสําคัญของการคิดแยกแยะ
1.2 ความหมาย ความสําคัญของผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. หลักการคิดเปน
ความหมาย ความสําคัญของหลักการคิดเปน
3. ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริต
3.1 ความหมายของการทุจริต
3.2 ประเภทของการทุจริต
3.3 ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม
3.4 วิเคราะหความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริต
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4. ความหมายของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม และการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม
5. ความหมายและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน
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เรื่องที่ 1 การคิดแยกแยะ
ความหมายของการคิดแยกแยะ
คิด หมายถึง ใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเน คํานวณ นึก เชน เรื่องนี้ยากยังคิดไมออก คิดวาเย็นนี้
ฝนอาจจะตก คิดเลขในใจ คิดละอาย เปนตน
แยกแยะ หมายถึง กระจายออกใหเห็นชัดเจน เชน แยกแยะปญหาใหเห็นเปนแตละประเด็นไป
ดังนั้น การคิดแยกแยะ เปนการคิดแบบแยกสวนประกอบ หรือแบบกระจายเนื้อหา เปนการคิด
ที่มุ งให มองและให รูจั ก สิ่ง ทั้ง หลายตามความเปนจริ ง โดยอาศัยการแยกแยะออกเป นส วนประกอบตาง ๆ
และมี การจัดหมวดหมูห รื อจั ดประเภทไปพรอ มกั น เชน ผู เ รียนมาเรี ยนสาย สามารถแยกแยะสาเหตุของ
การมาสายได
ความสําคัญของการคิดแยกแยะ
1. ชวยใหมองเห็นปญหาตาง ๆ ไดดี
2. ชวยใหบุคคลคิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือปองกันปญหาได
3. ชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคิด คือ คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทําตามทีเ่ ขาคิด
ถึงแมวาจะถูกหรือผิดก็ตามเนื่องจากการคิดมีพลังอํานาจ จึงตองการการควบคุมโดยไดใชวิธีการคิดตางที่จะ
ชวยรักษาความคิดใหเปนไปอยางถูกตอง
ความหมายของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชนสวนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐไดทํากิจกรรม
หรือไดกระทําการตาง ๆ เพื่อประโยชนสวนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือกลุมในสั งคมที่มีความสัมพันธกันใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจการค าการลงทุ น เพื่ อหาประโยชนทางการเงินหรือทาง
ทรัพยสินตาง ๆ เปนตน
ผลประโยชนสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐก็ตาม
ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่ หรือไดปฏิบัติหนาที่อื่นที่เปนการดําเนินการอีกสวนหนึ่งซึ่งแยกออกมาจากการ
ดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของบุคคล การกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรื อการรักษาประโยชนสวนรวมที่เป น
ประโยชนของรัฐ การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ จึงมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
และมีรูปแบบความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตาง ๆ ที่เหมือนหรือคลายกับการกระทําของบุคคลใน
สถานะเอกชน เพียงแตก ารกระทําในสถานะที่เป นเจาหนาที่ของรัฐ กับการกระทํ าในสถานะเอกชนมีความ
แตกตางกันที่วัตถุประสงค
หากมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมแลว จะสามารถคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชนส วนรวมได ตลอดจนสรางความตระหนักและเห็ น
ความสําคัญในการตอตานและปองกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได
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กิจกรรมที่ 1
คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายความหมายของผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวม พรอมยกตัวอยาง

ผลประโยชนสวนตน หมายถึง..........................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

ผลประโยชนสวนรวม หมายถึง..........................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

ตัวอยาง

ตัว
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

ตัวอยาง

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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เรื่องที่ 2 หลักการคิดเปน
คิดเปน เป น การเนนให ผู เ รี ยนไดเ รี ยนรู ดวยการคิด วิเ คราะห และแสวงหาคําตอบดวยการใช
กระบวนการที่ห ลากหลาย เป ดกวาง เป นอิส ระมากกวาการเรี ยนรู ที่เ นนเนื้อหาให ท องจํ า หรือ มี คําตอบ
สําเร็จรูปใหโดยผูเรียนไมตองคิด ไมตองวิเคราะหเหตุและผลกอน
ความหมายของ “คิดเปน”
โกวิท วรพิ พัฒ น ไดใหคําอธิบ ายเกี่ยวกั บ “คิดเป น” วา บุคคลที่ คิดเป นจะสามารถเผชิญ ปญ หา
ในชีวิตประจําวันไดอยางเปนระบบ บุคคลผูที่จะสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของปญหาที่เขากําลังเผชิญอยู และ
สามารถรวบรวมขอมูลตาง ๆ ไดอยางกวางขวางเกี่ยวกับทางเลือก เขาจะพิจารณาขอดี ขอเสียของแตละเรื่อง
โดยใชความสามารถเฉพาะตัว คานิยมของตนเอง และสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญอยูมาประกอบการพิจารณา
ปรัชญาคิดเปน เปนความคิดที่เกิดจากความเชื่อวา มนุษยโลกทุกคนตองการมีความสุข ความสุขของ
คนแตล ะคนแตกตางกัน แตล ะคนสามารถปรั บตนเองให เขากับ สภาพแวดล อ มที่ ตนดํารงชีวิตอยูไดอ ยาง
กลมกลืน ในการเสริมสรางบุคคลใหเปนคนคิดเปน ตองใชทักษะการคิด การแกไขปญหาโดยใชขอมูลอยาง
รอบดานกอนการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ทั้งขอมูลตนเอง ขอมูลวิชาการ และขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม
สรุ ป ความหมายของ “คิดเป น” คือ การคิดวิเ คราะห ป ญ หาและแสวงหาคําตอบหรือ ทางเลื อ ก
เพื่อแกปญหา และการคิดอยางรอบคอบเพื่อการแกปญ
 หาโดยอาศัยขอมูลตนเอง ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม และ
ขอมูลวิชาการใหเหมาะสมกับตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
ความสําคัญของการคิดเปน
1. ชวยใหคนมองเห็นภาพปญหาตาง ๆ ในอนาคต
2. เปนแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือปองกันปญหาในอนาคต
3. บอกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เปาหมายสุดทายของการเปนคน “คิดเปน” คือ ความสุข คนเราจะมีความสุขไดก็เมื่อตัวเราและสังคม
สิ่งแวดลอมประสมกลมกลืนกันอยางราบรื่น ทัง้ ทางดานวัตถุ กาย และใจ
กระบวนการแกปญหาตามหลักการคิดเปน
ตามปรั ชญาคิดเป น เปนการคิดเพื่ อ แก ปญ หา คือ มีจุ ดเริ่ มตนที่ ป ญหา พิ จารณา ยอนไตร ตรอง
ถึงขอมูล 3 ประเภท คือ ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคม สิ่งแวดลอม และขอมูลวิชาการ ตอจากนั้นก็ลงมือ
กระทํา ซึ่งหากสามารถทําใหปญหาหายไปได กระบวนการก็ยุติลง แตหากบุคคลยังไมพอใจแสดงวายังมีปญหาอยู
บุคคลก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหมอีกครั้ง และกระบวนการนี้จะยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมี
ความสุข ตามกระบวนการ ดังนี้
1. ขั้นสํารวจปญหา เมื่อเกิดปญหายอมตองเกิดกระบวนการคิดแกปญหา
2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา เปนการหาขอ มูลมาวิเคราะห วาป ญหาที่เกิ ดขึ้นนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร
มีอะไรเปนองคประกอบของปญหาบาง
2.1 สาเหตุจากตนเอง พื้นฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ การปฏิบัติตน คุณธรรม จริยธรรม
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2.2 สาเหตุจากสังคม บุคคลที่อยูแวดลอม ตลอดจนความเชือ่ ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมและ
ชุมชนนั้น ๆ
2.3 สาเหตุจากการขาดวิชาการความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา
3. ขั้นวิเคราะหปญหา หาทางแกป ญหา เปนการวิเคราะหทางเลื อกในการแกปญหาโดยใชขอมู ล
ดานตนเอง สังคม วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห
4. ขั้นตัดสินใจ เมื่อไดทางเลือกแลวจึงตัดสินใจเลือกแกปญหาในทางที่มีขอมูลตาง ๆ
5. ขั้นตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแลว ตองยอมรับวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุ ด
จากขอมูลเทาที่มีขณะนั้น
6. ขั้นประเมินผลแกปญหา ในขั้นนี้เปนการประเมินผลและแกปญหาไปพรอมกัน ถาผลเปนที่
6.1 พอใจ ก็จะถือวาพบความสุข เรียกวา “คิดเปน”
6.2 ไมพอใจ หรือผลออกมาไมไดเปนไปตามที่คิดไว หรือขอมูลเปลี่ยน ตองเริ่มตนกระบวนการ
คิดแกปญหาใหม

ปญหา

ความสุข

สาเหตุของปญหา

ตนเอง
ไมพอใจ

สังคม

หาทางแกปญหา
ปฏิบตั ิ
ประเมินผล

วิชาการ

พอใจ
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การนํากระบวนการคิดเปนมาใชในการปองกันการทุจริต
กรณีศึกษาการนํากระบวนการคิดเปนมาใชในการปองกันการทุจริต เรื่อง หัวหนาสวนราชการทุจริต
จากกรณีที่ ตัวแทนชาวบ านหรื อผู ใหญ บ านส วนราชการแห งหนึ่ง ไดเขายื่นหนังสื อร องเรี ยน
ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ใหตรวจสอบเอาผิดหัวหนาสวนราชการ
โดยกลาวหาวาหัวหนาส วนราชการคนดังกล าวมีพ ฤติกรรมทุ จริ ตเงินงบประมาณโครงการ
ไทยนิยมยั่ง ยืนที่ให งบหมูบ านละ 200,000 บาท โดยตัวแทนชาวบ านและผูใหญ บ านที่ เขารองเรี ยนระบุ วา
หัวหนาส วนราชการไดหักหัวคิวคาอาหารในการจัดเวที ประชาคมของแตละหมูบาน ซึ่ งไดรับงบคาอาหารเวทีละ
4,000 บาท โดยมีการลงในใบเสร็จรับเงิน 4,000 บาท แตกลับไดรั บยอดเงินคาอาหารจริงเพียง 3,500 บาท
ถูกหักหัวคิวครั้งละ 500 บาท
ซึ่ งจากการสอบถามพบว าทั้ ง 56 หมู บ านในส วนราชการนี้ ถูกหั กหั วคิ วค าอาหารในโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนไปหมูบานละ 500 บาท รวม 56 หมูบาน เปนเงิน 28,000 บาท
ทั้ง นี้ ชาวบ านยัง ไดร อ งเรี ยนกล าวหาวา หั วหนาส วนราชการยัง มีพ ฤติก รรมทุ จ ริตเงินจาก
การจั ดงานประเพณีของดีประจํ าส วนราชการอี ก ดวย จึ ง ไดเ ขามาร อ งเรี ยนเพื่ อ ให ตรวจสอบขอ เท็ จ จริ ง
หากพบวามีการกระทําทุจริตจริงก็อยากใหเอาผิดทั้งวินัยและกฎหมาย
ลาสุดผูสื่อขาวไดเดินทางไปยังที่วาการสวนราชการนั้น เพื่อขอสัมภาษณหัวหนาสวนราชการ
ใหไดชี้แจงกรณีที่ถูกรองเรียนกลาวหา แตก็ไมพบหัวหนาสวนราชการคนดังกลาว จึงไดสอบถามเจาหนาทีซ่ ึ่งให
ขอมูลเพียงวาหัวหนาสวนราชการเดินทางไปรายงานตัวที่หนวยงานตนสังกัด ภายหลังไดรับหนังสือคําสั่งให
ยายไปชวยราชการที่ ห นวยงานตนสัง กั ดเป นการชั่วคราว มีผ ลตั้ง แตวันนี้เ ปนตนไปหรื อจนกวาจะมี คําสั่ ง
เปลี่ยนแปลง
ประเด็น
ถาเจาหนาที่รัฐขาดคุณธรรม จริยธรรม หนวยงานภาครัฐควรทําอยาไรจึงจะปองกันการทุจริตได
ใหนํากระบวนการคิดเปนมาใชในการคิดวิเคราะห
วิธีการดําเนินการ
1. ใหครูและผูเรียนรวมกันศึกษาจากกรณีตัวอยางใหเขาใจ แลวอภิปรายแสดงความคิดเห็น
รวมกัน จากขอมู ลที่แยกแยะเป น 3 ดาน คือ ขอมู ลตนเอง สังคมและสิ่ งแวดลอม และขอมู ลทางวิชาการ
พรอมทั้งคิดวิเคราะห ตัดสินใจตามประเด็นที่กําหนด
2. ใหตัวแทนผูเรียนบันทึกผลจากการอภิปราย พรอมทั้งสรุปและรายงานผลใหกลุมฟง
ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาจากกิจกรรมขางตนโดยใชหลักการคิดเปน ดังนี้
1. ขั้นสํารวจปญหา เปนปญหาที่กําหนดให คือ “หัวหนาสวนราชการทุจริต”
2. ขั้น หาสาเหตุ ของป ญ หา เป นการหาข อ มู ล มาวิเ คราะห วา ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้น นั้ นเกิ ด ขึ้ น
ไดอยางไร โดยวิเคราะหจากขอมูล 3 ดาน ดังนี้
2.1 ขอมูลตนเอง หัวหนาสวนราชการมีพฤติกรรมทุจริตซ้ําแลวซ้ําอีก แสดงใหเห็นวาเมื่อมี
โครงการ/กิจกรรม มาจากภาครัฐ หัวหนาสวนราชการก็จะหักคาหัวคิวไว โดยไมละอายตอบาป
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2.2 ขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม ชาวบานมีการรวมตัวกันดี สามารถรวมกันยื่นฟองหัวหนา
สวนราชการ และหัวหนาสวนราชการคงมิไดทําการทุจริตคนเดียว อยางนอยคงมีเจาหนาที่การเงินรวมดวย
จากกรณีนี้อาจมีการตั้งกรรมการสอบสวน สามารถเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวของได
2.3 ขอมูลทางวิชาการ หนวยงานตนสังกัดไดรับขอมูลการทุจริตก็ไดดําเนินการทันที
3. ขั้นวิเคราะหปญหา ปญหามาจากหัวหนาสวนราชการที่มีพฤติกรรมทุจริต ทําซ้ําแลวซ้ําอีก
จนกระทั่งมีการรองเรียนจากชาวบาน ดังนั้น ควรมีการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่รัฐ
4. ขั้นตัดสินใจ ตามประเด็นวา “ควรมีการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่รัฐไดอยางไร” คือ
ตองดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
4.1 ควรมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาที่รัฐอยางสม่ําเสมอ
4.2 หนวยงานตนสังกัด ควรมีการติดตามการใชเงินในกรณีที่จัดสรรงบประมาณมาให
4.3 ควรมีวิธีการลงโทษใหเปนตัวอยาง
5. ขั้นตัดสินใจไปสูการปฏิบัติวา ในขั้นตอนแรกที่ดําเนินการไดทันที คือการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
6. ขั้นประเมินผลแกปญหา ในชั้นนี้เปนการประเมินผลและแกปญหาไปพรอมกัน ถาผลเปนที่
6.1 พอใจ ถาเจาหนาที่รัฐที่ผานการอบรมคุณธรรม จริยธรรมไปแลว มีการทุจริตนอยลง
ก็ถือวามีความพอใจ
6.2 ไมพอใจ ยังคงมีการทุจริตเกิดขึ้นอยูเนือง ๆ ตองใชวิธีการอื่น ๆ รวมดวย เชน
การลงโทษใหเห็นชัดเจน รวดเร็ว เปนตน

9

ใบความรู
เรื่อง ชาวบานรองหัวหนาสวนราชการใหตรวจสอบ กรรมการหมูบาน
เมื่อตนป 2562 ตัวแทนชาวบานทุงหมาเมิน จํานวน 50 คน นําโดย นาย ก. เดินทางมายื่นหนังสือถึง
หัวหนาสวนราชการ เพื่อใหตรวจสอบ ถอดถอนประธานกองทุนหมูบานและผูใหญบาน โดยกลาวหาวาปฏิบัติ
หนาที่โดยไมโปรงใส ทุจริต และประพฤติมิชอบ จนชาวบานไมไววางใจ นาย ก. กลาววาชาวบานทุงหมาเมิน
เห็นวา
1. โครงการซื้อวัวใหชาวบานนําไปเลี้ยงดวยเงินงบประมาณ รายละ 33,000 บาท เวลาผานไปกวา 3 ป
ยังไมมีการคืนทุน
2. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 300,000 บาท นําไปซื้อเครื่องเสียงใหชาวบานที่มีง านบุญตาง ๆ ไดใช
โดยไมมีการทําประชาคมวา จะคิดคาเชาเทาไร ผูใหญบานใชวิธีเก็บเงินกันเอง คิดราคากันเอง แตไมรูวาเงิน
ที่เก็บไดอยูที่ใคร
3. โครงการรานคาชุมชน เปดมาแลวมีแตการขาดทุน โดยผูใหญบานเปนผูเชาดําเนินการ โดยจาย
คาเชาปละ 20,000 บาท เวลาผานไปหลายป สมาชิกไมทราบเรื่องเลยวา เงินคาเชารานคาชุมชนจายใหกับใคร
เงินอยูที่ไหน จํานวนเทาใด
ชาวบ านเคยไดส อบถามรายละเอียดของแตละโครงการ ก็ ไม ไดรับ คําตอบที่ชัดเจน ประธานและ
กรรมการพยายามบายเบี่ยงเรื่อยมา บางครั้งมีการขมขู และดูถูก ดูหมิ่น ดูแคลนชาวบาน ซึ่งชาวบานทั้งหมด
ไมอาจทนอีกตอไป จึงมายื่นหนังสือตอหัวหนาสวนราชการขอใหตรวจสอบ ถอดถอนประธานกองทุนหมูบาน
พรอมดวยคณะกรรมการและผูใหญบาน
หัวหนาสวนราชการ เมื่อไดรับหนังสือรองเรียนจากชาวบานทุงหมาเมินแลว ไดสั่งตั้งกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่ชาวบานรองเรียนมา
ประเด็น
ผูเรียนคิดวาจะมีวิธีการปองกันการทุจริตของกรรมการหมูบานไดอยางไร โดยใชกระบวนการคิดเปน
แนวทางการทํากิจกรรม
1. ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 - 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุม เพือ่ เปน
ผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายที่บันทึกไวไปเสนอตอที่ประชุม
กลุมใหญ จากนั้น ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายเพื่อหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดให ครูติดตามสังเกตการใช
เหตุผลของแตละกลุม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิ่มเติมได
2. เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดตามกระบวนการคิดเปน
ดังตัวอยาง และนําคําตอบนั้นไปรายงานในที่ประชุมกลุมใหญ หากมีผูเรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนาหรือ
อภิปรายในกลุมใหญเลย โดยไมตองแบงกลุมยอย
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เรื่องที่ 3 ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริต
จริ ยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ อบรมกิริ ยาและปลู กฝ งลั ก ษณะนิสัยให อยูในครรลองของ
คุณธรรม หรื อศีล ธรรม คุณคาทางจริ ยธรรมชี้ใหเ ห็ นความเจริ ญ งอกงามในการดํารงชีวิตอยางมี ร ะเบี ยบ
แบบแผน ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลกั ษณะทางจิตใจทีด่ ีงาม ประพฤติตนอยูในสังคมไดอยางสงบ เรียบรอย
และเปนประโยชนตอผูอื่น มีคุณธรรม และมโนธรรมที่จะสรางความสัมพันธอันดี
จริยธรรม เปนกรอบใหญทางสังคมที่เปนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม และการทุจ ริ ต การกระทําใดที่ ผิดตอกฎหมายวาดวยการขัดกั นระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสว นรวม และการทุจริตยอมเปนความผิดจริยธรรมดวย ตรงกันขามการกระทํา
ใดที่ฝาฝนจริยธรรม อาจไมเปนความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
และการทุจริต เชน มีพฤติกรรมสวนตัวไมเหมาะสม มีพฤติกรรมชูสาว เปนตน
สภาพปญหาการขาดจริยธรรม
1. ปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานการปลูกฝงคานิยมจากครอบครัวและสังคม
2. ปญหาการขาดการปลูกฝงคานิยม ความรูในการศึกษาเรือ่ งจริยธรรม และมีมาตรฐานการเรียน
การสอนเกี่ยวกับจริยธรรม
3. ปญหาการขาดตนแบบของบุคลากรที่ดํารงตนเปนตัวอยางดานจริยธรรม
4. ปญหาเรื่องความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
5. ปญหาการทุจริต และมีการกระทําฝาฝนจริยธรรมวิชาชีพในกรณีอื่น
6. ปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
7. ปญหาการขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบสื่อมวลชนและประชาชน
หลักจริยธรรมในการดํารงตนใหปราศจากอคติธรรม 4 ประการ ดังนี้
1. ปราศจากฉันทาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโลภ
2. ปราศจากโทษาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโกรธพยาบาทจองเวร
3. ปราศจากภยาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความกลัว กระทําจิตใหมั่นคง
4. ปราศจากโมหาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโงเขลา ความหลง ไมรูจักความทุกข
ความดับ
การทุจริต
การทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองและผูอื่น
การทุจริตตอหนาที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติกรรมที่อาจทําใหผูอื่น
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น ๆ หรือใชอํานาจในตําแหนง เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองและผูอื่น
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การทุจริต เปนภัยรายแรงสําคัญที่ทําลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายสรางมาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน
รูปแบบการทุจริต
การทุจริตในหนวยงานราชการมีหลายรูปแบบ เชน
1. ฝาฝน หลีกเลี่ยง ระเบียบแบบแผน หรือกฎ ขอบังคับ
2. จูงใจ เรียกรอง บังคับ ขมขู หนวงเหนี่ยว กลั่นแกลง หาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
3. การสมยอม รูเ ห็นเปนใจ เพิกเฉย ละเวนการกระทําในการที่ตองปฏิบัตหิ รือรับผิดชอบตามหนาที่
4. ยักยอก เบียดบังซึง่ ทรัพยสินของทางราชการ
5. ปลอมแปลง หรือกระทําการใด ๆ อันเปนเท็จ
6. มีผลประโยชนรวมในกิจกรรมบางประเภททีส่ ามารถใชอาํ นาจหนาที่ของตนบันดาลประโยชนได
มูลเหตุของการทุจริต
1. เจาหนาที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม
2. ขาดกลไกในการลงโทษ และการบังคับใชกฎหมาย
3. ขาดการตรวจสอบและการควบคุม กํากับ ดูแล
4. เจาหนาที่ไดรับคาตอบแทน/เงินเดือนไมพอกับคาครองชีพ และมีปญ
 หาทางเศรษฐกิจหรือ
อบายมุข
5. สภาพการทํางานที่เปดโอกาส เอื้ออํานวยตอการกระทําทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีชองโหว
การสรางจิตสํานึกเจาหนาที่ในองคกรเพื่อปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน จึงจําเปนตองสรางสํานึกหรือ
มโนธรรมแหงความรูสึ กผิดชอบชั่วดี โดยให เกิดความรูสึกละอายหากจะทําในสิ่งไมถูกไมควร หรือเรียกไดวา
“คุณธรรมและจริยธรรม” หลักจริยศาสตรที่เปนการแกไขปญหาทางการเมืองในสังคมไทย ยึดหลักการวา
การบริหารงานใดไดดําเนินการถูกตองตามตัวบทกฎหมาย ถือวาการบริหารงานนั้นถูกตองตามหลักจริยธรรม
ยึดหลักการพยายามแสวงหาความดีที่ยึดถือควรเปนอยางไร แลวนํามาใชเปนมาตรฐานตามหลักจริยธรรม
เพื่อกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติงาน การทุจริตคอรรัปชันก็จะลดนอยลง
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๒๑
18
การทุจริตCorruption

ผลประโ
ยชนทับซอน

แผนภาพพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
ผลประโยชนสวนรวม และการทุจริต

Conflict of Interests

จากแผนภาพแสดงใหเห็นวา ถาเจาหนาที่ของรัฐมีจริยธรรม และมีผลประโยชนทบั ซอนนอย
การทุจริตก็จะลดนอยลงไปเชนกัน
๒๒จริยธรรม เปนหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
เปรียบเสมือนโครงสรางพื้นฐานที่เจาหนาที่ของรัฐตองยึดถือปฏิบัติ

Ethics

การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม เปนพฤติกรรมที่อยูร ะหวาง
จริยธรรมกับการทุจริต ที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสวนตนกระทบตอ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเปนความผิดทางกฎหมาย
มีบทลงโทษชัดเจน แตพฤติกรรมบางประเภทยังไมมกี ารบัญญัติขอหามไวในกฎหมาย
การทุจริต เปนพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายโดยตรง ถือเปนความผิดอยางชัดเจน
สังคมสวนใหญจะมีการบัญญัตกิ ฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน
ถือเปนความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจาหนาที่ของรัฐตองไมปฏิบัติ
เจาหนาที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัตหิ นาที่ โดยเขาไปกระทําการใด ๆ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ถือวาเจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหนาที่ และจะเปนตนเหตุของการทุจริตตอไป
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จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
หลักจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ ไดรับการยอมรับจาก
สาธารณชน และมีความสําคัญตอการดํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงรัฐ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ไมวาในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งลวนสงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะคานิยมทางสังคมที่มุงเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเปนหลัก
ทําใหความประพฤติอันเปนพื้นฐาน ขัดตอหลักกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้คือ แนวทาง
สําคัญของจริยธรรม
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กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนดูคลิปวิดีโอ เรือ่ ง “นิมนตยมิ้ เดลี่คนดีไมคอรรัปชัน” ตอน “แปะเจี๊ยะ” ตอน “สงเสริมลูกนอง” และ
เรื่อง “รับสินบน” แลวตอบคําถามตอไปนี้

เรื่อง “นิมนตยิ้มเดลี่คนดีไมคอรรปั ชัน” ตอน “แปะเจี๊ยะ” ตอน “สงเสริมลูกนอง”

เรื่อง “รับสินบน”

1. จากเรื่องที่ดู ทําใหเห็นจริยธรรมอะไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. จากเรื่องที่ดู ทําใหเห็นการทุจริตอะไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ความแตกตางระหวางจริยธรรม และการทุจริต มีความสําคัญตอชุมชน สังคมหรือไม อยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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เรื่องที่ 4 ความหมายของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม และการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ประโยชนสวนตัว (Private Interests) หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาที่
ของรัฐในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตาง ๆ เพื่อประโยชนสวนตน ครอบครัว เครือญาติ
พวกพอง หรือของกลุมในสังคมที่มีความสัมพันธกันในรูปแบบตาง ๆ เชน การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ
การคา การลงทุน เพื่ อหาประโยชนในทางการเงิ นหรื อในทางธุร กิ จ เป นตน โดยมี อ งคป ระกอบที่ สํ าคัญ
3 ประการ คือ
องคประกอบที่ 1 ผลประโยชนสวนตนหรือผลประโยชนสวนบุคคล ซึ่งผลประโยชนอาจเปนตัวเงิน
หรือทรัพยสินอื่น ๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทําใหผูไดรับพึงพอใจ โดยสวนตัวแลว อาจจะมองวา
ไมเสียหายอะไร เพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตนกันทั้งนั้น
องคป ระกอบที่ 2 การปฏิบัติห นาที่โ ดยใชส ถานะและขอบเขตอํ านาจหนาที่ ของเจาหนาที่ห รื อ
เจาพนักงานของรัฐ ซึ่งขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพงาน ทั้งนี้ เพราะอํานาจหนาที่ที่มีอยูเกิดจากการ
มีตําแหนง หรือการเปนเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย
องคประกอบที่ 3 เมื่อผลประโยชนที่ขัดแยงนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใชวิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชนสวนตัว
ประโยชนส วนรวมหรือประโยชนส าธารณะ (Public Interests) หมายถึง การที่ บุคคลใด ๆ
ในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่
ของรัฐในหนวยงานภาครัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการในอี ก
สวนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตามหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชนสวนรวม
ที่เ ป นประโยชนของรั ฐ การทํ าหนาที่ของเจ าหนาที่ ของรั ฐ จึง มี ความเกี่ ยวเนื่อ งเชื่อ มโยงกับ อํ านาจหนาที่
ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตาง ๆ ที่เหมือนหรือคลายกับการ
กระทําของบุ คคลในสถานะเอกชน เพียงแตก ารกระทํ าในสถานะที่เ ปนเจาหนาที่ ของรั ฐกั บการกระทํ าใน
สถานะเอกชน มีความแตกตางกันที่วัตถุประสงค เปาหมาย หรือประโยชนสุดทายที่แตกตางกัน
ตัวอยางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เรื่อง
ผลประโยชนสวนตน
ผลประโยชนสวนรวม
1. การรับผลประโยชนตาง ๆ
1. จางเพื่อนทําเวร
1. ไมจางเพือ่ นใหทําเวร
2. จางเพื่อนทําการบาน
2. ไมจางเพือ่ นทําการบาน
3. ชวนเพื่อนไปทะเลาะกับคูอริ
3. ไมบังคับเพื่อนใหทําในสิ่งที่
แลวจึงจะรับเขากลุม (บังคับ
ไมถูกตอง
เพื่อนใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง)
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เรื่อง

2. การทําธุรกิจของตัวเอง
3. การทํางานหลังจากออกจาก
ตําแหนงสาธารณะหรือหลัง
เกษียณ
4. การทํางานพิเศษ

ผลประโยชนสวนตน
4. หาเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
นักเรียน โดยสัญญาวาจะแจก
สิ่งของ
นําของมาขายเพื่อนในหองเรียน
ใชอิทธิพล เปนหัวหนาหอง/
พอแมเปนผูม ีอิทธิพล/ขมขูเพื่อน

ผลประโยชนสวนรวม
4. ไมหาเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
นักเรียน โดยสัญญาวาจะแจก
สิ่งของ
ไมนําของมาขายเพื่อนในหองเรียน
ไมใชอิทธิพล เปนหัวหนาหอง/
พอแมเปนผูม ีอิทธิพล/ขมขูเพื่อน

1. เลนการพนัน
2. คาและเสพสิ่งเสพติดใหโทษ

1. ไมเลนการพนัน
2. ไมคาและเสพสิ่งเสพติดใหโทษ

การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict
of interests) คือ การที่ เ จ าหนาที่ ของรั ฐกระทํ าการใด ๆ หรื อ ดําเนินการในกิ จ การสาธารณะที่ เ ป น
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองคกรของรัฐ เพื่อประโยชนของรัฐ
หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม แตเจาหนาที่ของรัฐไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง หรือเปนผูที่มีสวนได
สวนเสียในรูปแบบตาง ๆ หรือนําประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธสวนตนเขามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวของใน
การใชอํานาจหนาที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ หรือดําเนินการดังกลาวนั้น
เพื่อแสวงหาประโยชนในทางการเงินหรือประโยชนอื่น ๆ สําหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ความสําคัญของปญหาการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
การขัดกั นของผลประโยชนส วนตนและผลประโยชนส วนรวม (Conflict of interests) หรื อ
เรียกสั้น ๆ วา การขัดกันแหงผลประโยชน นั้น เปนเรื่องที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต
คอรรัปชัน กลาวคือ เปนที่ยอมรับกันวายิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตคอรรัปชันมากเทานั้น ดังนั้น
จึงควรมีมาตรการในการปองกันไมใหเกิดสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชนเกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึ้นแลวก็
ตองควบคุม ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวาจะไมนําไปสูการทุจริตคอรรัปชันหรือทําใหสวนรวมตองเสียหาย
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มาตรการหนึ่ ง ในการป อ งกั น และจั ด การกั บ ป ญ หาการขั ด กั นของผลประโยชน ส ว นตนและ
ผลประโยชนสวนรวมก็คือ การตรากฎหมายออกมาบังคับใช ซึ่งนับวันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกัน
แหงผลประโยชนออกมาใชบังคับมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความสําคัญและความสัมพันธระหวางการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม กับการทุจริตคอรรัปชัน
แมวาการขัดกั นของผลประโยชนส วนตนและผลประโยชนสวนรวม จะมิใชการทุ จริตคอรรัปชัน
โดยตัวของมันเอง แตการขัดกันแหงผลประโยชนเปนสถานการณ หรือสภาวการณที่เอื้อหรือเปดโอกาส หรือ
เปนปจจัยอันนําไปสูการทุจริตคอรรัปชันไดโดยงาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การขัดกันแหงผลประโยชนเปนญาติสนิท
ใกล ชิดกั บ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชัน ดัง นั้น จึ ง เป นความเห็ นร วมกั นวาการที่ จั ดการป อ งกั นป ญ หาการทุ จ ริ ต
คอรรัปชันใหไดผลจําเปนตองจัดการกับปญหาการขัดกันแหงผลประโยชนใหไดดวย
กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยูที่ความถูกตองและความยุติธรรม
ไมวาจะพิจารณาในแงที่วากฎหมายเปนกฎกติกาที่ชวยทําใหคนในสังคมไดอยูรวมกันอยางปกติสุข
กฎหมายยังเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน หรือกฎหมายเปนเครื่องมือ
ที่ทําใหประเทศมีประสิทธิภาพ มีความเจริญกาวหนา จุดมุงหมายในที่สุดของกฎหมายก็ตองอยูที่ความถูกตอง
และความยุติธรรม
กฎหมายตอ งมีขึ้นเพื่ อ อํานวยความยุติธรรมเสมอ ดัง นั้น กฎหมายที่ บัญ ญั ติขึ้นจึง ตองยุติธรรม
ประเด็นสําคัญคือ ความยุติธรรมคืออะไร เปนความยุติธรรมของ นาย ก. ฝายหนึ่ง หรือความยุติธรรมของ นาย ข.
ฝายหนึ่ง หรือเปนความยุติธรรมของใคร
ความยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม และความชอบดวยเหตุผล หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ความยุติธรรมคือสิ่งที่บุคคลซึ่งมีเหตุมีผลและมีความรูสึกผิดชอบเห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
กฎหมายใชบังคับกับทุกคนเทาเทียมกัน
กฎหมายที่มี ไวเพื่ อลงโทษผูก ระทําความผิด ถามี การกระทําหนึ่งเกิดขึ้น และเมื่ อพิ จารณาตาม
กฎหมายแล ว เปนความผิด นักกฎหมายก็จั กตองวินิจฉัยวาเปนความผิ ด โดยไมตองพิ จารณาวาผูกระทําผิ ด
เปนใคร จะร่ํารวยหรือยากจน จะนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่น จะผิวขาวหรือผิวเหลือง และไมวาจะเปนคนดี
หรือคนเลว กฎหมายตองใชบังคับกับทุกคนโดยเสมอภาค ในทางตรงกันขามถามีการกระทําหนึ่งเกิดขึ้นและเมื่อ
พิจารณาตามกฎหมายแลวไมเปนความผิด นักกฎหมายก็ตองวินิจฉัยวาการกระทํานั้นไมเปนความผิดไมวาผูกระทํา
จะเปนคนประเภทใด จะเปนคนดีหรือคนเลว คนรวยหรือคนจน ฯลฯ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือนักกฎหมายจะตอง
พิจารณาวินิจฉัยจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายโดยปราศจากอคติ ไมโอนเอียงเพราะรักหรือเพราะเกลียด
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย
กฎหมายมี รากฐานและมีความเกี่ ยวพันอยางใกลชิดกั บศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี
แต ด ว ยวิ วั ฒ นาการและความซั บ ซ อ นของสั ง คม กฎหมายจึ ง อาจไม เ ป น อั น หนึ่ ง อั นเดี ย วกั บ ศี ล ธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเสมอไป เราจึงอาจมีและเห็นกฎหมายที่ไมไดตั้งอยูบนหลักความดี หลักศีลธรรม
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แตตั้งอยูบนเหตุผลทางเทคนิคบางประการเทานั้น อาทิ กฎหมายจราจร กําหนดใหตองหยุดรถเมื่อไฟแดง และไป
ไดเมื่อไฟเขียว เปนตน
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมตลอดถึงคุณธรรม จริยธรรม แนวปฏิบัติที่ดีของกลุม
อาชีพ ฯลฯ โดยรวมแลวถือเปนกฎกติกาของสังคมอยางหนึ่งเชนเดียวกัน เปนกฎกติกาที่ไมจําเปนตองเขียนไว
เปนลายลักษณอักษร แตกฎตาง ๆ เหลานี้โดยทั่วไปแลวจะมีความละเอียดกวากฎหมาย กลาวคือ ถาคนไมทําผิด
กฎศีล ธรรม คน ๆ นั้นยอ มไม ทํ าผิ ดกฎหมาย เพราะกฎศีล ธรรมละเอียดกวา ถาเปรี ยบเที ยบกั บ ตาขาย
ก็คงเปนตาขายที่มีชองถี่กวา คนที่ถือศีล 5 ยอมไมพูดเท็จ ไมพูดเพอเจอ ไมพูดสอเสียด ไมพูดใสรายใหรายคนอื่น
คนประเภทนี้ ย อ มไม มี ท างทํ า ผิ ด กฎหมายฐานดู ห มิ่ น หรื อ หมิ่ น ประมาทใครเป น แน คนที่ รั ก ษาศี ล 5
จึงไมใชคนที่จะไปทํารายรางกายคนอื่น ฆาคนอื่น จึงไมผิดเลยที่จะกลาววา “หากคนในสังคมยึดถือกฎศีลธรรมแลว
กฎหมายก็แทบไมมีความจําเปน” หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง “สังคมใดมีกฎหมายมาก สังคมนั้นมีปญหามาก”
การรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชน
1. วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับเรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนก็คือ การไมอยูในสถานการณ
การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเสียตั้งแตตน การหลีกเลี่ยงสภาวการณการขัดกัน
แหงผลประโยชนนั้น ถาสามารถหลีกเลี่ยงไดก็เปนวิธีการรับมือกับการขัดกันแหงผลประโยชนที่ดีที่สุด อาทิ
นาย ก. อธิบดีไมพึงใหบริษัทของภรรยามาประมูลกอสรางอาคารในกรมที่ตนกํากับดูแลอยู หรือ นาย ก. ไม
พึงรับหนาที่เปนกรรมการสรรหา หากภริยา นาย ก. ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูดํารงตําแหนงที่
นาย ก. เปนกรรมการสรรหา หรือหาก นาย ก. ประสงคจะเปนกรรมการผูมีหนาที่คัดเลือกและอนุมัติรายชื่อ
บุคคลผูสมควรไดเขารับการศึกษา ภริยา นาย ก. ก็ไมพึงสมัครหรือรับการเสนอชื่อเพื่อศึกษาในหลักสูตรดังกลาว
ในขณะที่ นาย ก. เปนกรรมการอยู เปนตน
2. ในกรณีที่ผูมีอํานาจหนาที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง หรือไมทราบ หรือไมไดตระหนักตั้งแตเบื้องตนวา
ตนตกอยูในสถานการณการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ผูมีอํานาจหนาที่ควรหยุด
ดําเนินการ และไมรวมพิจารณา วินิจฉัยหรือลงมติในประเด็นที่มีการขัดกันแหงผลประโยชนนั้น ถาสามารถกระทํา
ไดโดยไมเกิดความเสียหายแกสวนรวม อาทิ นาย ก. กรรมการธนาคาร พึงออกจากหองประชุม ไมรวมพิจารณา
วินิจฉั ยและลงมติในการอนุมั ติ หรือไมอนุมั ติการใหสิ นเชื่อแกบริ ษัทของตนเอง และตองไมกระทําการใด ๆ
ทั้งทางตรงและทางออมในการแทรกแซงการใชดุลยพินิจอยางอิสระของกรรมการอื่น ๆ
3. ในกรณีที่ผูมีอํานาจหนาที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณการขัดกันของผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมได และไมแนใจวาในสถานการณเชนนั้นควรดําเนินการอยางไร ควรจะรวมพิจารณา
วินิจฉัยลงมติหรือไม อยางไร ผูมีอํานาจหนาที่ควรตองแจง ประกาศหรือเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของ ตอผูมีอํานาจหนาที่ ตอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
หรือตอสาธารณะเพื่อความโปรงใสเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
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กิจกรรมที่ 3
1. ใหผูเรียนดูคลิปวีดิโอ เรื่อง ผลประโยชนทับซอน พรอมตอบคําถามตอไปนี้

(ที่มา : https://m.youtube.com/watch?v=ShWJBalZmMA)

1.1 การกระทําเขาขายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม มีอะไรบาง

1.2 เราจะชวยปองกันการทุจริตการเกิดผลประโยชนทับซอนไดอยางไร

2. ใหผูเรียนดูคลิปวีดิโอ เรื่อง ทุจริตแกคะแนน พรอมวิเคราะหวา ครูประจําวิชาที่ปรับคะแนนใหกับนักเรียน
มีการขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนอยางไร

(ที่มา : https://m.youtube.com/watch?v=hRazlm5WuP0)
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เรื่องที่ 5 ความหมายและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน
ความหมายของผลประโยชน ทั บ ซ อ นคื อ ผลประโยชน ส วนตั ว ของเจ าหน าที่ รั ฐ ไปขั ด แย ง กั บ
ผลประโยชนสวนรวมแลวตองเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหตัดสินใจไดยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ให
เกิดความเปนธรรมและปราศจากอคติ
รูปแบบของผลประโยชนทับซอน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มีไดหลายรูปแบบไมจํากัดอยูเฉพาะ
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินดวย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจําแนกรูปแบบของการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ออกเปน 7 รูปแบบ คือ
1. การรับผลประโยชนตาง ๆ เชน การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิ จ บริษัท ขายยาหรืออุปกรณ
การแพทยสนับสนุนคาเดินทางใหผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยา ที่ตางประเทศ หรือ
หนวยงานราชการรับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน หรือแมกระทั่งในการใช
งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถม หรือประโยชนอื่นตอบแทน เปนตน
2. การทําธุรกิจกับตนเอง หรือเปนคูสัญญา หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ มีสวนไดเสีย
ในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด ตัวอยางเชน การใชตําแหนงหนาที่ทําใหหนวยงานทําสัญญาซื้อสินคา
จากบริษัทของตน หรือจางบริษัทของตนเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนในการจัดสรางสํานักงาน สถานการณ
เชนนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยง เชน เปนทั้งผูซื้อและผูขายในเวลาเดียวกัน
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ หมายถึง การที่บุคคล
ลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เชน ผูบริหารหรือ
เจาหนาที่ขององคก ารอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปทํางานในบริษัทผลิตหรื อขายยา หรื อ
ผูบริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทํางานเปนผูบริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร
4. การทํางานพิเศษในรูปแบบนี้มีหลายลักษณะ เชน ผูดํารงตําแหนงสาธารณะตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจ
ที่เปนการแขงขันกับหนวยงาน หรือองคการสาธารณะที่สงั กัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัย
ตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงาน
ที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู หรือในกรณีที่เปนผูตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเปนที่ปรึกษา หรือ
เปนผูทําบัญชีใหกับบริษัทที่ตองถูกตรวจสอบ
5. การรูขอมูลภายใน หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะใชประโยชนจากการรูขอมูล
ภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวามีการตัดถนนผานบริเวณใดก็จะเขาไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา
หรือทราบวาจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐ ก็จะเขาไปซื้อที่ดินบริเวณนั้นเพื่อเก็งกําไร และขายให
กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
6. การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ
กลับไปใชที่บาน การนํารถยนตของราชการไปใชในงานสวนตัว
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7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง เชน การที่รัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการไปลงพื้นที่ หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
เมื่อพิจารณา “รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวม พ.ศ. ...” ทําใหมีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กลาวมาขางตนอีก 2 กรณีคือ
8. การใชตําแหนงหนาที่แสวงประโยชนแกเครือญาติ หรือพวกพอง “ระบบอุปถัมภพิเศษ” เชน
การที่เจาหนาที่ของรัฐ ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหนวยงานของตนเขาทําสัญญากับบริษัทของพี่นอง
ของตน
9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐอื่น เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่ขมขูผูใตบังคับบัญชาใหหยุดทําการ
ตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
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ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่คนทุกวัย ทุกระดับในสังคมตองจัดการระบบการคิดใหสามารถแยกแยะได
อยางชัดเจน ระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวม สรางสังคมสุจริต ทุกฝายตองรวมมือกัน
ลดพื้นที่สีเทาที่เกิดจากการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ อาจนําไปสู
การทุจริตคอรัปชั่นอยางมหาศาล กอใหเกิดผลเสียหายรายแรงที่ไมอาจประเมินคาไดตอประเทศชาติในอนาคต

กิจกรรมที่ 4
1. ใหผูเรียนศึกษาคลิปวีดิโอ เรื่อง INFOGRAPHIC ผลประโยชนทับซอน

2. ใหผูเรียนศึกษาคลิปวีดิโอ เรื่อง ผลประโยชนทับซอน

กรณีผูเรียนศึกษาดวยตนเอง
จากคลิปวีดิโอทั้ง 2 เรื่อง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหอธิบายรูปแบบของผลประโยชนทับซอนรูปแบบตาง ๆ
2. พฤติการณของนางสาวกินแหลก ในคลิปวีดิโอเรื่องที่ 2 เปนผลประโยชนทับซอนรูปแบบใด
กรณีศึกษารวมกันเปนกลุม
1. ใหผูเรียนแตละคนอธิบายรูปแบบของผลประโยชนทับซอนรูปแบบตาง ๆ
2. ใหกลุมรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้
2.1 ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ จากการกระทําของนางสาวกินแหลก
2.2 ในฐานะประชาชน จะดําเนินการอยางไรเพื่อไมใหเกิดกรณีเชนนี้ในชุมชน/ทองถิ่นของตนเอง
2.3 มีวิธีการอยางไรบางที่จะปองกันไมใหเกิดกรณีเชนนี้อีก
2.4 นําผลการอภิปรายมาสรุปเปนแผนผังความคิด และนําเสนอ / รายงานตอกลุม
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บทที่ 2
ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
สาระสําคัญ
การทุจริตในทุกระดับกอใหเกิดความเสียหายตอ สัง คม ประเทศชาติ จําเปนที่จ ะตอ งแกปญ หา
ดวยการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมทุกชวงวัย ปฏิบัติตน
ตามกฎ กติกา ของสังคมในเรื่องตาง ๆ เชน การทํางานที่ไดรับมอบหมาย การสอบ การเลือกตั้ง การรวมกลุม
เพื่อสรางสรรคปองกันการทุจริตไดอยางถูกตอง

ตัวชี้วัด
1. มีความรู ความเขาใจตอการไมทนและละอายตอการทุจริตในการทําการบาน / ชิ้นงาน การทําเวร /
การทําความสะอาด การสอบ การแตงกาย การเลือกตั้ง
2. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนในการทําการบาน / ชิ้นงาน การทําเวร / การทําความสะอาด การสอบ
การแตงกาย การเลือกตั้ง
3. ปฏิบัติตนเปนผูไมทนและละอายตอการทุจริตทุกรูปแบบ
4. มีจิตสํานึกและตระหนักในความละอายและไมทนตอการทุจริต

ขอบขายเนื้อหา
1. ความหมาย ความสํ าคัญและการปฏิบัติตนในการทําการบาน / ชิ้นงาน การทําเวร / การทํา
ความสะอาด การสอบ การแตงกาย การเลือกตั้ง
2. การรวมกลุมเพื่อสรางสรรคปองกันการทุจริต
2.1 วิธีการรวมกลุมเพื่อสรางสรรคปองกันการทุจริต
2.2 ตัวอยางการรวมกลุมเพื่อสรางสรรคและปองกันการทุจริต
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เรื่องที่ 1 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
การสรางสังคมใหมีความละอายและไมทนตอการทุจริต เปนการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเกิดภาวะ
“ที่ไมทนตอการทุจริต” ตอ งเริ่ มตั้ง แตกระบวนการกล อมเกลาทางสังคมในทุก ชวงวัย เพื่ อสร างวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต ปลูกฝงความพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต และความเปนพลเมืองดี ที่มีจิตสาธารณะ
ผานทางสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญ เกิดพฤติกรรม
ที่ละอายตอการกระทําความผิด การไมยอมรับและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
ความหมายและความสําคัญ
ละอาย หมายถึง การรูสึกอายที่จะทําในสิ่งที่ไมถูก ไมควร เชน ละอายที่จะทําผิด ละอายใจ
ความละอาย เปนความรูสึกอายและความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสม จึงไมกลา
ที่จะกระทําใหตนเองไมหลงทําในสิ่งที่ผิด เพราะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะไดรับจากการกระทํานั้น
ลั ก ษณะของความละอาย แบ ง เป น 2 ระดับ ไดแก
1. ความละอายระดับตน หมายถึง ความละอายไมกลาที่ จะทําในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัววา เมื่อตนเอง
ไดทําลงไปแลวจะมีคนรับรู หากถูกจับไดจะไดรับการลงโทษหรือไดรับความเดือดรอนจากสิ่งที่ตนเองไดทําลงไป
จึงไมกลาที่จะกระทําผิด
2. ความละอายระดับสูง คือ ความละอายที่แมไมมีใครรับรูหรือเห็นในสิ่งที่ตนเองไดทําลงไป ก็ไม
กลาที่จะทําผิด เพราะนอกจากตนเองจะไดรับผลกระทบแลว ครอบครัว สังคมก็จะไดรับผลกระทบตามไปดวย
ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย เชน การลอกขอสอบ เปนตน
ความไม ท น หมายถึง การแสดงออกตอ การกระทํ าที่ เ กิ ดขึ้นกั บ ตนเอง บุ ค คลที่ เ กี่ ยวขอ งหรื อ
สังคมในลักษณะที่ไมยินยอม ไมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแสดงออกไดหลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบของ
กริยาทาทางหรือคําพูด เชน การแซงคิวเพื่อซื้อของ เปนการกระทําที่ไมถูกตอง ผูถูกแซงคิวจึงตองแสดงออกให
ผูที่แซงคิวรับรูวาตนเองไมพอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกลาวใหทราบ เพื่อใหผูที่แซงคิวยอมที่จะตอทายแถว
กรณีนี้แสดงใหเห็นวาผูที่ถูกแซงคิว ไมทนตอการกระทําที่ไมถูกตอง และหากผูที่แซงคิวไปตอแถวก็จะแสดงให
เห็นวาบุคคลนั้นมีความละอายตอการกระทําที่ไมถูกตอง เปนตน
ทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไมดี ไมซื่อตรง คดโกง ฉอโกง โดยใชอุบายหรือเลหเหลี่ยม
หลอกลวง เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ
ความไมทนตอการทุจริต เปนการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหรับรูวาจะไมทนตอบุคคลหรือการ
กระทําใด ๆ ที่เ ปนการทุจริ ต ความไม ทนตอการทุจ ริต สามารถแบ งระดับ ตาง ๆ ไดม ากกวาความละอาย
ใชเกณฑความรุนแรงในการแบงแยก เชน การวากล าวตักเตือนตอบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน
การชุมนุมประทวง เปนตน
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ตัวอยางเชน เพื่อนลอกขอสอบเรา ซึ่งเราจะไมยินยอมใหเพื่อนทุจริตในการลอกขอสอบ เราก็ใชมือ
หรือกระดาษมาบังสวนที่เปนคําตอบไว เชนนี้ก็เปนการแสดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต นอกจากนี้ยังมี
การแสดงออกในระดับที่ แตกตางกันไป เชน การชุมนุมประท วงของประชาชนเพื่อ ตอตานการทุจ ริ ตตาม
กรณีศึกษาทายบท
ความจําเปนของการที่ไมทนตอการทุจริตถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะการทุจริตไมวาระดับเล็กหรือใหญ
ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางใหบุคคล
เกิดความตระหนักและรับรูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ หากบุคคลในสังคม
มีความละอายและความไมทนตอการทุจริต จะทําใหสังคมนาอยูและมีการพัฒนาในทุก ๆ ดาน
การปฏิบัติตนเพื่ออยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศ ทุกคนจะตองรูบ ทบาทหนาที่ ไมเอารัดเอาเปรียบ มีความรับผิดชอบโดยสมาชิกในสังคม
ตองปฏิบัติตามขอตกลงในสังคมที่ถูกตองตามหลักธรรม เริ่มตั้งแตการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของครอบครัวและ
สถานศึกษา ซึ่งเปนสถาบันแรกที่บมเพาะทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
การปฏิบัติตนของผูเรียนในสถานศึกษา เพื่อใหเปนผูมีจิตใจที่ดีเปนที่ชื่นชมของผูอื่น และสามารถอยู
ในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางดี มีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้
1. การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก
1.1 การทําการบานหรือชิ้นงานควรสงตามเวลาที่กําหนด โดยไมลอกการบานหรือชิ้นงานผูอื่น
1.2 การทําเวรหรือทําความสะอาด จะตองปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
กรณีที่เราพบเห็นเพื่อนที่ละเลยจากการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เราควรตักเตือนเพื่อน หรือ
รายงานตอครู
2. การสอบ ผูเรียนจะตองปฏิบัติตามระเบียบของการเขาสอบ ไดแก
2.1 แตงกายตามที่สถานศึกษากําหนด
2.2 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และคําสั่งของผูกํากับการสอบ โดยไมทุจริตในการสอบ
2.3 มิใหผูเขาสอบคนอื่นคัดลอกคําตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีขอสงสัย
หรือมีเหตุจําเปนใหแจงตอผูกํากับการสอบ
2.4 ไมนํากระดาษสําหรับเขียนคําตอบที่ผูกํากับการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ
3. การแตงกาย เปนสิ่งสําคัญตอภาพลักษณ และบุคลิกภาพของบุคคล เครื่องแตงกายที่ดีจะตอง
เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ หรือกาลเทศะ สรางความประทับใจแกผพู บเห็น หลักสําคัญของการแตงกาย มีดังนี้
3.1 ถูกตองตามกาลเทศะ
3.2 สะอาด
3.3 ประหยัด
3.4 เหมาะสมกับวัย รูปราง และฐานะความเปนอยู
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กรณีที่เราพบเห็นผูที่แตงกายไมเหมาะสมตอสถานที่หรือกาลเทศะ บุคคลที่ไมทนตอการทุจริต
หรือการกระทําที่ไมถูกตอง ควรใหคําแนะนําหรือแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหผูที่แตงกายไมเหมาะสมทราบ
เปนตน

การแตงกายเขาวัดที่เหมาะสม
ที่มา : https://img.kapook.com/u/2017/rungtip/2017-3/jj9.jpg

การแตงกายที่ไมเหมาะสม
ที่มา : https://mgronline.com/celebonline/detail/9570000117491

4. การเลือกตั้ง เปนการใชสิทธิออกเสียงในการลงคะแนนเลือกผูแทนเพื่อทําหนาที่แทนตนเอง
การเลือกตั้งที่เปนประชาธิปไตย เปนการเลือกตั้งโดยเสรี คือ เปดกวางใหอิสระในการตัดสินใจ ทั้งในแงของ
ผู สมั ครและผู ออกเสี ยง ต องเป นไปโดยบริ สุ ท ธิ์และ
ยุติธรรม ไม มี การชี้นําหรือบั งคับ เชน การเลือ กตั้ง
องค ก รนั ก ศึ ก ษา กศน. เพื่ อ เป นตั ว แทนนั ก ศึ ก ษา
ทั้งหมดในสถานศึกษา ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรู
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา
การรณรงคใชสิทธิเลือกตั้ง
ที่มา : https://www.msn.com/th-th/news/national

ทั้ ง นี้ การเลื อ กตั้ ง ของประเทศไทย จะมี ก าร
เลือกตั้งระดับตาง ๆ ดังนี้
1. ระดับหมูบาน คือ การเลือกตั้งผูใหญบาน
2. ระดับ ตําบล คือ กํ านัน สมาชิก อบต. หรื อ
สมาชิกสภาเทศบาล หรือนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี
การเลือกตั้ง
3. ระดับจังหวัด คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.)ที่มา : https://www.msn.com/th-th/news/national
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (นายก อบจ.)
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4. ระดับชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกผูแทนที่ถูกตอง ผูเรียนควรเลือกผูที่มี
ความจริงใจ เสียสละเพื่อสวนรวม มีความรู ความสามารถ มีอ าชีพสุ จริต ไมควรเลือ กผูที่มี เบื้องหลังไมสุจริ ต
และซื้อเสียง เพราะเขายอมหวังผลประโยชนกลับคืนมา
ในการเลือกตั้งทุกระดับมักมีขาวเกี่ยวกับการทุจริตซื้อเสียง ขายเสียง หรือโกงการเลือกตั้ง ซึ่งหาก
เราพบเห็นเหตุการณ และมีหลักฐานการทุจริต เราควรแจงหนวยงานหรือผูเ กีย่ วของทราบ เพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป

เรื่องที่ 2 การรวมกลุมเพื่อสรางสรรคปองกันการทุจริต
สถานการณการทุจริตของประเทศไทยในปจจุบัน ถือเปนภาวะวิกฤตที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ การทุจริตที่เกิดขึ้นยอมสงผลตอภาพลักษณของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตนอยจะสงผลให
ประเทศนั้นมีความเปนอยูที่ดี นักลงทุนมีความตองการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจของ
ประเทศจะสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง แตหากมีการทุจริตเปนจํานวนมาก นักธุรกิจยอมไมกลาที่จะ
ลงทุนในประเทศนั้น ๆ เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการทําธุรกิจที่มากกวาปกติ แตหากสามารถดําเนินธุรกิจ
ดังกลาวได ผลที่เกิดขึ้นยอมตกแกผูบริโภคที่จะตองซื้อสินคาและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือ การใช
สินคาและบริการที่ไมมีคุณภาพ ดังนั้น จึงไดมีการวัดและจัดอันดับประเทศตาง ๆ เพื่อบงบอกถึงสถานการณ
การทุจริต ซึ่งการทุจริตที่ผานมานอกจากจะพบเห็นขาวการทุจริตดวยตนเอง และผานสื่อตาง ๆ แลว ยังมี
ตัวชี้วัดที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่ไดรับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International : TI) ไดจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันประจําป 2560 พบวา ประเทศไทยได 37 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับ
ป 2559 ประเทศไทยไดคะแนน 35 คะแนน อยูอันดับที่ 101 เทากับวาประเทศไทยมีคะแนนความโปรงใสดีขึ้น
แตยังแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชันอยูในระดับสูง ซึ่งสมควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน
โดยคะแนนที่ประเทศไทยไดรับตั้งแตอดีต – ปจจุบัน ไดคะแนนและลําดับ ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทย ระหวางป 2547 – 2560
ป พ.ศ.
คะแนน
อันดับ
จํานวนประเทศ
2547
3.60 (คะแนนเต็ม 10)
64
146
2548
3.80 (คะแนนเต็ม 10)
59
159
2549
3.60 (คะแนนเต็ม 10)
63
163
2550
3.30 (คะแนนเต็ม 10)
84
179
2551
3.50 (คะแนนเต็ม 10)
80
180
2552
3.40 (คะแนนเต็ม 10)
84
180
2553
3.50 (คะแนนเต็ม 10)
78
178
2554
3.40 (คะแนนเต็ม 10)
80
183
2555
37 (คะแนนเต็ม 100)
88
176
2556
35 (คะแนนเต็ม 100)
102
177
2557
38 (คะแนนเต็ม 100)
85
175
2558
38 (คะแนนเต็ม 100)
76
168
2559
35 (คะแนนเต็ม 100)
101
176
2560
37 (คะแนนเต็ม 100)
96
180
ที่มา : http://www.mua.go.th/users/bhes/pdf/Anti-Corruption%20Education/Anti-Corruption%20Education.pdf

เมื่อจัดอันดับประเทศในกลุมอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชันในป พ.ศ. 2560 ประเทศสิง คโปรยัง คงอันดับ หนึ่ง ในกลุม อาเซียนเชนเดียวกับ ป พ.ศ. 2559
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2558-2560 ในภูมิภาคอาเซียน
อันดับในอาเซียน
ประเทศ
คะแนนป 2560 คะแนนป 2559 คะแนนป 2558
1
สิงคโปร
84
84
85
2
บรูไน
62
58
3
มาเลเซีย
47
59
50
4
อินโดนีเซีย
37
37
36
5
ไทย
37
35
38
6
เวียดนาม
35
33
31
7
ฟลิปปนส
34
35
35
8
เมียนมาร
30
28
22
9
ลาว
29
30
26
10
กัมพูชา
21
21
21
ที่มา : http://www.mua.go.th/users/bhes/pdf/Anti-Corruption%20Education/Anti-Corruption%20Education.pdf
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ผลคะแนนดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในป พ.ศ. 2561
ประเทศไทยได 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เปนอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศทั่วโลก และเปน
อันดับ 5 ในประเทศกลุมอาเซียน จํานวน 10 ประเทศ
ผลกระทบของการทุจริตตอการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน เปนพื้นฐานที่กอใหเกิดความขัดแยงของ
คนในชาติ จากการเห็นประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนของประเทศ ประชาชนไดรับบริการสาธารณะหรือ
สิ่ง อํานวยความสะดวกไมเ ต็มที่ อยางที่ ควรจะเป น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยูในกระเป าของผู ทุจ ริ ต
และผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แลว หากพิจารณาในแงการลงทุนจากตางประเทศเพื่อประกอบ
กิจ การตาง ๆ ภายในประเทศ พบวา นักลงทุ นตางประเทศจะมองวาการทุ จริ ตถือวาเป นตนทุ นอยางหนึ่ง
ซึ่งนักลงทุนจากตางประเทศจะใชประกอบการพิจารณาการลงทุนกับปจจัยดานอื่น ๆ ทั้งนี้ หากตองเสียตนทุน
ที่สูงจากการทุจริต นักลงทุนจากตางประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจยายการลงทุนไปยังประเทศอื่น สงผลให
การจางงาน การสรางรายไดใหแกประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายไดลดลงก็จะสงผลตอการจัดเก็บภาษี
อากรซึ่งเปนรายไดของรัฐลดลง จึงสงผลตอการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหนวยงานหลักที่ดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน
ป.ป.ช.) นอกจากนี้ยังมี หนวยงานอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล เคียงกับ สํานักงาน ป.ป.ช. เชน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภาคเอกชนที่ใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อีกหลายหนวยงาน และสําหรับหนวยงานภาครัฐในปจจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชยุท ธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกั นและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่ อเปนมาตรการแนวทาง
การดําเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
รูปแบบการทุจริต
การทุจริตที่เกิดขึ้นในวงราชการและแวดวงการเมือง เปนพฤติกรรมที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจ
ในตําแหนง หนาที ่โ ดยมิชอบ เพื่อ มุง หวัง ผลประโยชนสวนตัว สามารถแบง ได 3 ลัก ษณะ คือ แบง ตาม
ผูที่เกี่ยวของ แบงตามกระบวนการที่ใช และแบงตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้
1. แบงตามผูที่เกี่ยวของ เปนรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอํานาจและความสัมพันธแบบอุปถัมภ
ระหวา งผู ที่ ใ ห ก ารอุ ป ถั ม ภ ห รื อ ผู ใ ห ก ารช ว ยเหลื อ กั บ ผู ถู ก อุ ป ถั ม ภ ห รื อ ผู ที่ ได รั บ การช วยเหลื อ โดยใน
กระบวนการการทุจริตจะมี 2 ประเภทคือ
1.1 การทุจริตโดยขาราชการ หมายถึงการกระทําที่มี การใชหนวยงานราชการเพื่อ มุงแสวงหา
ผลประโยชนจ ากการปฏิบั ติง านของหนวยงานนั้น ๆ มากกวาประโยชนส วนรวมของสั ง คมหรื อ ประเทศ
โดยลักษณะของการทุจริตโดยขาราชการสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
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1.1.1 การคอรรัปชันตามน้ํา (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจาหนาที่ของรัฐ
ตองการสินบนโดยใหมีการจายตามชองทางปกติของทางราชการ แตใหเพิ่มสินบนรวมเขาไวกับการจายคาบริการ
ของหนวยงานนั้น ๆ โดยที่เงินคาบริการปกติที่หนวยงานนั้นจะตองไดรับก็ยังคงไดรับตอไป เชน การจายเงินพิเศษ
ใหแกเจาหนาที่ในการออกเอกสารตาง ๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมปกติที่ตองจายอยูแลว เปนตน
1.1.2 การคอรรัปชันทวนน้ํา (corruption with theft) เปนการคอรรัปชันในลักษณะที่
เจาหนาที่ของรัฐจะเรียกรองเงินจากผูขอรับบริการโดยตรง โดยที่หนวยงานนั้นไมไดมีการเรียกเก็บเงินคาบริการ
แตอยางใด เชน ในการออกเอกสารของหนวยงานราชการไม ไดมี ก ารกํ าหนดให ตอ งเสี ยคาใชจ ายในการ
ดําเนินการ แตกรณีนี้มีการเรียกเก็บคาใชจายจากผูที่มาใชบริการของหนวยงานของรัฐ
1.2 การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เปนการใชหนวยงานของทางราชการ
โดยบรรดานักการเมือง เพื่อมุงแสวงหาผลประโยชนในทางการเงินมากกวาประโยชนสวนรวมของสังคมหรือ
ประเทศเชนเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทัว่ ไปจะมีลักษณะเชนเดียวกับการทุจริตโดยขาราชการ แตจะเปน
ในระดับที่สูงกวา เชน การทุจริตในการประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตาง ๆ จากภาคเอกชน เปนตน
2. แบงตามกระบวนการที่ใช มี 2 ประเภทคือ
2.1 เกิดจากการใชอํานาจในการกําหนด กฎ กติกาพื้นฐาน เชน การออกกฎหมาย และกฎระเบียบ
ตาง ๆ เพื่ออํานวยประโยชนตอกลุมธุรกิจของตนหรือพวกพอง
2.2 เกิดจากการใชอํานาจหนาที ่เ พื่อ แสวงหาผลประโยชนจ ากกฎ และระเบียบที่ดํารงอยู
ซึ่งมักเกิดจากความไมชัดเจนของกฎและระเบียบเหลานั้นที่ทําใหเจาหนาที่สามารถใชความคิดเห็นของตนได
และการใชความคิดเห็นนั้นอาจไมถูกตองหากมีการใชไปในทางที่ผิดหรือไมยุติธรรมได
3. แบงตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ
3.1 คอรรัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เชน การจัดซื้อสิ่งของในหนวยงาน
โดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแตกําหนดราคาซื้อไวเทาเดิม
3.2 คอรรัปชันจากการใหสัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เชน การให
เอกชนรายใดรายหนึ่งเขามามีสิทธิในการจัดทําสัมปทานเปนกรณีพิเศษตางกับเอกชนรายอื่น
3.3 คอรรัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เชน การขายกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพยสินไปเปนสิทธิการครอบครองของตางชาติ เปนตน
3.4 คอรรัปชันจากการกํากับดูแล (Regulatory Corruption) เชน การกํากับดูแลในหนวยงาน
แลวทําการทุจริตตาง ๆ เปนตน
นักวิชาการที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาการทุจริต ไดมีการกําหนดหรือแบงประเภทของการทุจ ริต
เปนรูปแบบตาง ๆ ไว เชน การวิจัยของรองศาสตราจารย ดร.นวลนอย ตรีรัตน และคณะ ไดแบงการทุจริต
คอรรัปชันออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
1) การใชอํานาจในการอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อลดตนทุนการทํา
ธุรกิจ
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2) การใชอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิใหแกเอกชน
3) การใชอํานาจในการสรางอุปสรรคในการใหบริการแกภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจาก
เงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ําเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทํางาน
ในฐานะประชาชนคนไทย เราตางมีหน าที่ในการเปนพลเมื องตามระบอบประชาธิปไตย การชวยกั น
กําจัดการทุจริตถือเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน
การรวมกลุมเพื่อสรางสรรคและปองกันการทุจริต
การรวมกลุมเพื่อสรางสรรคและปองกันการทุจริตเปนการรวมกลุมกันเพื่อดูแล ตรวจสอบ สามารถ
ชวยใหการปองกันและกําจัดการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูเรียนสามารถศึกษากรณีตัวอยางไดจาก
คลิปวีดิโอ ตอไปนี้
แมคาและคนในตลาดรวมตัวกันตอตานผูที่มา ซือ้ ของ ซึ่งเปนบุคคล
ที่ทุจริตการเลือกตั้ง
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs จาก ACT

มีคนยื่นเงินใหกับเจาหนาที่ ซึ่งเจาหนาที่ทเี่ ปนลูกนองไมยอมรับหัวหนา
ที่โกง และออกมาตอตาน
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o จาก ACT

สิ่งที่ปรากฏในคลิปวีดิโอ ทั้ง 2 เรื่อง เปนเครื่องยืนยันวา หากพวกเราในฐานะสมาชิกในสังคมรวมมือกัน
ในการปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ของชุมชน สังคม รวมทั้งตอตานบุคคล องคกร ที่กระทําการทุจริต ใชการลงโทษ
ทางสังคม โดยการกดดันและแสดงปฏิกิริยาตอตานใหเกิดความอับอายขายหนา และไดรับโทษของการทุจริต
ตามกฎหมาย เพราะการทุจ ริตที่ เกิดขึ้นไมวาจะเปนระดับใด ล วนแลวแตสง ผลกระทบในทางลบตอ สังคม
และประเทศชาติ ดัง นั้น การปลู ก ฝ ง ให คนมี ค วามละอายและไม ท นตอ การทุ จ ริ ต รวมถึง การรวมกลุ ม
เพื่อสรางสรรคและปองกันการทุจริต จึงเปนหนทางหนึ่งที่จะแกปญหาการทุจริตในประเทศของเราได
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กิจกรรมที่ 1
1. ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งไดอยางไร ตอบมาอยางนอย 3 ขอ

2. ใหผูเรียนตอบคําถามจากภาพที่กําหนดให ดังนี้

2.1 ผูเรียนคิดวา เด็กผูชายกําลังทําอะไร

2.2 ผูเรียนคิดวา การกระทําของเด็กผูชายคนนี้ถูกตองหรือไม อยางไร

2.3 ถาผูเรียนเปนเด็กผูชายคนนี้ ผูเรียนจะทําตามพฤติกรรมของเด็กผูชายคนนี้หรือไม เพราะอะไร
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2.4 ถาผูเรียนลอกขอสอบเพื่อนแลวไดคะแนนสูง ผูเรียนจะภาคภูมิใจหรือไม เพราะเหตุใด

2.5 ถามีการสอบ ผูเรียนควรปฏิบัติตนอยางไร

34

กิจกรรมที่ 2
1. ใหผูเรียนรวมกลุมนําเสนอความรูและความคิดเห็นที่ไดจากการระดมความคิดรวมกันเพื่อหาแนวทางปองกัน
การทุจริต ดังตอไปนี้
1.1 ใหผูเรียนยกตัวอยางการกระทําที่เปนการทุจริตคอรรัปชัน

1.2 ใหผูเรียนบอกผลเสียที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชัน

1.3 ใหผูเรียนบอกแนวทางการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
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บทที่ 3
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
สาระสําคัญ
จากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ในยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป นเครื่ อ งมื อ ตานทุ จ ริ ต โดยใชวิ ธีก ารมุ ง เน นการปลู ก ฝ ง จิ ตสํ านึก ภายในบุ คคลให มี ความซื่ อ สั ตยสุ จ ริ ต
ตามหลัก การเรียนรู ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สร างความเป นพลเมื องที่ดีในการรั กษาประโยชน
สาธารณะและดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางกลไกการกลอมเกลาทางสังคม โดยนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนเครื่องมือ ซึ่งสามารถประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG :
จิตพอเพียงตานทุจริต ซึ่งประกอบดวย
S (Sufficient) ความพอเพียง : การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักความ
พอเพียง
T (Transparent) ความโปรงใส : บุคคลและหนวยงานปฏิบัตงิ านบนฐานของความโปรงใส
R (Realize) ความตื่นรู
: มีความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหา เขาใจอยางถองแท
O (Onward) มุงไปขางหนา : ผูนํามุงพัฒนาใหเกิดความเจริญอยางยัง่ ยืน โดยรวมสราง
วัฒนธรรมไมทนตอการทุจริตอยางไมยอทอ
N (Knowledge) ความรู
: พัฒนาองคความรูอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเทาทันตอสถานการณ
การทุจริต
G (Generosity) ความเอื้ออาทร : รวมพัฒนาใหเกิดความเอื้ออาทรตอกันบนพื้นฐานของจริยธรรม
และจิตพอเพียง

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

เขาใจ และบอกความหมายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
อธิบายความหมายของความพอเพียง ความโปรงใส ความตื่นรู มุงไปขางหนา ความรู ความเอื้ออาทร
วิเคราะหหลักการของจิตพอเพียงตานทุจริต
นําหลักการของจิตพอเพียงตานทุจริตไปใชในการดําเนินชีวิต

ขอบขายเนื้อหา
1. องคประกอบของโมเดล STRONG
2. การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
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2.1 ความพอเพียง
2.2 ความโปรงใส
2.3 ความตื่นรู
2.4 มุงไปขางหนา
2.5 ความรู
2.6 ความเอื้ออาทร
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เรื่องที่ 1 องคประกอบของโมเดล STRONG
จิตพอเพียงตานทุจริต ตามที่ประเทศไทยไดมียุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการวิเคราะหภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ
5 ปขางหนาไววา หากยุทธศาสตรชาติฯ ไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนของสังคมไทยในการนําไป
ปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวตอการทุจริตมากขึ้น มีการใหความสนใจตอขาวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของการทุจริตที่มีตอประเทศ มีก ารแสดงออกซึ่งการตอตานการทุจริ ตทั้งในชีวิตประจําวันและ
การแสดงออกผ านสื่ อสาธารณะและสื่อสั งคมออนไลนตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคมวา การทุจริต ถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศแลว ยัง เปนพฤติกรรมที่ผิ ดจริยธรรม ไม ไดรับการยอมรับ จากสัง คม ประชาชนตอ งเริ่มเรี ยนรูการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทําให สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชนสวนรวมได
วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยูบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมีพื้นฐานจิตที่พอเพียงมีความ
ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบ และไมยอมใหผูอื่นกระทําการทุจริตอันสงผลใหเกิดความเสียหายตอสังคม
สวนรวม
หน วยงานทุ กภาคส วนต องให ความสํ าคัญอย างแทจริ งกั บการตระหนั กถึงจิ ตพอเพี ยงตานทุ จริ ต
โดยประชาชนทุกคนนําการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบกับหลักการตอตานการทุจริต
อื่น ๆ เพื่อสรางฐานคิดจิตพอเพียงตอตานทุจริตใหเกิดขึ้นเปนพื้นฐานความคิดของปจเจกบุคคล โดยประยุกตหลัก
“STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต” ซึ่งคิดคนโดย รองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรา-นุวัฒศิริ ในป พ.ศ. 2560
มาเปนแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหนวยงาน
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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

STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต ประกอบดวย
1) S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตเปนหลักความพอเพียงในการทํางาน การดํารงชีวิต
การพัฒนาตนเองและสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน ซึ่งความพอเพียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
มนุษยแมวาจะแตกตางกันตามพื้นฐาน แตการตัดสินใจวาความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนความมีเหตุมีผล
รวมทั้ งตองไม เบี ยดเบี ยนตนเอง ผู อื่น และสวนรวม ความพอเพี ยงดัง กล าวจึ งเปนภูมิ คุม กันให บุคคลนั้น
ไมกระทําการทุจริต ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ และปลุกใหตื่นรู
2) T (Transparent) : ความโปรงใส หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน
ตองปฏิบั ติงานบนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนั้น จึ งตองมีและปฏิบัติตามหลั กปฏิบัติ ระเบียบ
ขอปฏิบัติ กฎหมาย ดานความโปรงใส ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ และปลุกใหตื่นรู
3) R (Realize) : ความตื่นรู หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน มีความรู
ความเขาใจ และตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายในชุมชน
และประเทศ ความตื่นรูจะบังเกิดเมื่อไดพบเห็นสถานการณที่เสี่ยงตอการทุจริต ยอมจะมีปฏิกิริยาเฝาระวังและ
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ไมยินยอมตอการทุจริตในที่สุดซึ่งตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการทุจริตที่เกิดขึ้น ความรายแรง
และผลกระทบตอระดับบุคคลและสวนรวม
4) O (Onward) : มุงไปขางหนา หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน
มุง พั ฒ นาและปรั บ เปลี่ยนตนเองและส วนรวมให มี ความเจริ ญ กาวหนาอยางยั่ง ยืน บนฐานความโปร ง ใส
ความพอเพียงและรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นอยางไมยอทอ ซึ่งตองมีความรูความเขาใจในประเด็น
ดังกลาว
5) N (Knowledge) : ความรู หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน ตองมี
ความรูความเขาใจสามารถนําความรูไปใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินไดอยางถองแท ในเรื่อ ง
สถานการณการทุจริต ผลกระทบที่มีตอตนเองและสวนรวม ความพอเพียงตานทุจริต การแยกแยะผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่มีความสําคัญยิ่งตอการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไมกลา
กระทําการทุจริตและเกิดความไมทนเมื่อพบเห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
6) G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ําใจ ตอกัน
บนฐานของจิตพอเพียงตานทุจริต ไมเอื้อตอการรับหรือการใหผลประโยชนตอพวกพอง
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เรื่องที่ 2 การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
การนําหลักความพอเพียงมาประยุกตใชดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต มาใชในเรื่อง
ตาง ๆ ตอไปนี้
2.1 ความพอเพียง (Sufficient)
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) พระราชทานแกบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวั นเฉลิ มพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ ดาลั ย สวนจิ ตรลดาฯ พระราชวั ง ดุสิ ต
วันที่ 4 ธันวาคม 2541
“...คําวาพอเพี ยง มี ความหมายกวางออกไปอี ก ไม ไดห มายถึง การมี พ อสํ าหรั บ ใชของตัวเองมี
ความหมายวาพอมี พอกิ น พอมี พอกิ นนี้ ถ าใครไดมาอยูที่ นี่ ในศาลานี้เมื่ อ 24 ป 2517 ถึง 2541 ก็ 24 ป
ใชไหม วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรจะปฏิบั ติให พอมี พอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิ จพอเพียงนั่นเอง
ถาแตละคนพอมี พอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกิ นก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เ ริ่มจะเป น
ไมพอมี บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย สมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบาย
ที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได...”
“...คําวาพอก็ เ พี ยง พอเพี ยงนี้ก็พ อดัง นั้นเอง คนเราถาพอในความตอ งการ ก็ มี ความโลภนอ ย
เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวา
ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะ
มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไร
ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
“...อยางเคยพูดเหมือนกันวา ทานทั้งหลายที่นั่งอยูตรงนี้ ถาไมพอเพียง คือ อยากจะไปนั่งบนเกาอี้
ของผูที่อยูขาง ๆ อันนั้นไมพอเพียงและทําไมได ถาอยากนั่งอยางนั้นก็เดือนรอนกันแนเพราะวาอึดอัด จะทําให
ทะเลาะกัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไมมีประโยชนเลย ฉะนั้น ควรที่จะคิดวาทําอะไรพอเพียง...”
“...ถาใครมีความคิดอยางหนึ่ง และตองการให คนอื่ นมี ความคิดอยางเดียวกับตัวซึ่ งอาจจะไมถูก
อันนี้ก็ไมพอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิด ความเห็นของตัว และปลอยใหอีกคนพูดบาง
และมาพิจารณาวาที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียง อันไหนเขาเรื่อง ถาไมเขาเรื่องก็แกไขเพราะวาถาพูด
กันโดยที่ไมรูเรื่องกัน ก็จะกลายเปนการทะเลาะ จากการทะเลาะดวยวาจาก็กลายเปนการทะเลาะดวยกาย
ซึ่งในที่สุดก็นํามาสูความเสียหาย เสียหายแกคนสองคนที่เปนตัวการ เปนตัวละครทั้งสองคน ถาเปนหมูก็เลย
เปนการตีกันอยางรุนแรง ซึ่งจะทําใหคนอื่นอีกมากเดือดรอน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณ
และความมีเหตุผล...”
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การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
“เศรษฐกิ จ พอเพี ยง” เป นปรั ชญาชี้ถึง แนวการดํารงอยูและปฏิบั ติตนของประชาชนทุ ก ระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพี ยง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเ หตุผล รวมถึงความจํ าเป นที่จะตองมี ระบบ
ภูมิคุมกั นในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุ ก ขั้นตอน และขณะเดี ยวกั นจะตอ งเสริ ม สร างพื้ นฐานจิ ตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และ
ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”
การน อ มนํ าหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิบั ติ ทุ ก คนสามารถนําหลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง มาเปนหลั กปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได ไมใชเฉพาะในหมู คนจนหรือ เกษตรกร โดยตอ ง
“ระเบิดจากขางใน” คือ การเกิดจิตสํานึก มีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณคา และนําไปปฏิบัติดวยตนเอง แลวจึง
ขยายไปสูครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุงเนนใหบุคคลและครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุข
ทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอยางเต็มความสามารถ ไมทําอะไรเกินตัว ดําเนินชีวิตโดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น รวมทั้งใฝรูและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเปนที่พึ่งให
ผูอื่นไดในที่สุด เชน หาปจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รูขอมูลรายรับ-รายจาย
ประหยัดแตไมใชตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนใหเด็กรูจักคุณคา รูจักใช และรูจักออมเงินและสิ่งของ
เครื่ อ งใช ดูแลรั กษาสุ ขภาพ มี ก ารแบ ง ป นภายในครอบครั ว ชุม ชน และสั ง คมรอบขาง รวมถึงการรั ก ษา
วัฒนธรรม ประเพณี และการอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุมกันทําประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ภายในชุม ชนบนหลัก ของความรูรักสามั คคี สรางเปนเครื อขายเชื่อ มโยงกันในชุมชนและนอกชุม ชนทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การวมกลุมอาชีพ องคกรการเงิน สวัสดิการชุมชน
การชวยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งการใชภูมิปญญาทองถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมาสรางประโยชนไดอยางเหมาะสม เพื่อสรางเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและมีความเปนอยูที่พอเพียง
ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชนหรือ
กําไรในระยะยาวมากกวาระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบงปน มุงใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดรับประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรมทั้งลูกคา คูคา ผูถือหุน และพนักงานดานการขยายธุรกิจตองทํา
อยางคอ ยเปนคอ ยไป รวมทั้ งตองมี ความรูและเขาใจธุรกิ จของตนเอง รู จัก ลูก คา ศึกษาคูแขง และเรียนรู
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การตลาดอยางถอ งแท ผลิ ตในสิ่ ง ที่ ถนัดและทํ าตามกํ าลั ง สร างเอกลั ก ษณที่ แตกตางและพั ฒ นาคุณภาพ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง มีการเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตยรับผิดชอบตอ
สังคมและปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ที่สําคัญตองสรางเสริมความรูและจัดสวัสดิการใหแกพนักงานอยาง
เหมาะสม
ความพอเพี ยงระดับ ประเทศ เป น การบริ ห ารจั ด การประเทศ โดยเริ่ ม จากการวางรากฐาน
ใหประชาชนสวนใหญอยูอยางพอมีพอกิน และพึ่งตนเองได มีความรูและคุณธรรมในการดําเนินชีวิต มีการ
รวมกลุมของชุมชนหลาย ๆ แหง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู สืบทอดภูมิปญญา และรวมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอยางรู รักสามัคคี เสริมสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชนใหเกิดเปนสังคมแหงความ
พอเพียงในที่สุด
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง ๆ
ดานเศรษฐกิจ ไม ใชจายเกิ นตัว ไม ลงทุนเกิ นขนาด คิดและวางแผนอยางรอบคอบ มีภูมิคุมกั น
ไมเสี่ยงเกินไป
ดานจิตใจ มีจิตใจเขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตัว
ดานสังคมและวัฒนธรรม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูรัก สามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและ
ชุมชน รักษาเอกลักษณ ภาษา ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย
ดา นทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อม รู จั ก ใชและจั ดการอยางฉลาดและรอบคอบ ฟ น ฟู
ทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและคงอยูชั่วลูกหลาน
ดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอมและ
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในทุกภาคสวนของสังคมอยางจริงจัง
จะสงผลใหการพัฒนาประเทศกาวหนาไปอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน
ทั้งดานชีวิต เศรษฐกิจ สัง คม วัฒ นธรรม สิ่ งแวดลอ ม และเทคโนโลยี อันจะนําไปสู “ความอยูเ ย็นเป นสุ ข
รวมกันในสังคมไทย”

43

แบบอยางในเรื่องของความพอเพียง
เรื่อง ฉลองพระองค บนความ “พอเพียง” : หนังสือพิมพคมชัดลึก 24 ตุลาคม 2559
นายสุนทร ชนะศรี โยธิน เจ าของรานสู ท “วินสัน เทเลอร ” ไดบ อกเล าพระราชจริ ยวัตรในดาน
“ความพอเพียง” ที่ พระองคทานทรงปฏิบั ติมาอยางตอเนื่องวา “นายตํารวจนํามาใหผมซอมเปนผารั ดอก
สําหรับเลนเรือใบสภาพเกามากแลว นายตํารวจทานนั้นบอกวาไมมีรานไหนยอมซอมใหเลย ผมเห็นวายังแกไขได
ก็รับมาซอมแซมใหไมคิดเงิน เพราะแคนึกอยางบริการแกไขใหดีใหลูกคาประทับใจ แตไมรูมากอนวาเขาเปน
เจาหนาที่ในพระราชสํานัก ตอนนั้นผมบอกไมคิดคาตัดบอกเขาวาไมรับเงิน แกไขแคนี้ ผมมีน้ําใจ ผมเปดรานเสื้อ
เพราะตองการใหมีชื่อเสียงดานคุณภาพและบริการลูกคามากกวา แกไขนิดเดียวก็อยากทําใหเขาดี ๆ ไมตอง
เสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกวา แลวจะเอามาใหทําอีกไดไหม เราก็บอกไดเลย ผมบริการให จากนั้นเราก็
รับแกชุดใหนายตํารวจทานนี้เรื่อย ๆ เขาขอใหคิดเงินก็ไมคิดให พอครั้งที่ 5 นี่สิทานเอาผามา 4 - 5 ผืน จะใหตัด
ถามผมวา เทาไหร ๆ แลวก็ รี บ ควัก นามบั ตรมาให ผ ม ท านชื่อ พล.ต.ต.จรั ส สุดเสถียร ตําแหนง เขียนวา
เปนนายตํารวจประจําราชสํานัก ทานบอกวา “สิ่งที่เถาแกทําใหเปนของพระเจาอยูหัวนะ” ผมอึ้งมากรีบยกมือ
ทวมหั ว “ดีใจที่ไดรั บใชเ บื้อ งพระยุคลบาทแล ว” นายสุ นทรเลาดวยน้ําเสียงตื้นตันใจแตล ะฉลองพระองค
ที่ไดรั บมาใหซ อ มแซม ถาเป นคนอื่ นผ าเกาขนาดนั้นเขาไมซ อ มกันแล ว เอาไปทิ้ งหรื อ ให คนอื่น ๆ ไดแล ว
แตพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความมัธยัสถแตละองคที่เอามาเกามาก เชน เสื้อสูทสีฟาชัยพัฒนา ผาเกาสีซีด
มากแลว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยใหโรงงานปกใหม
ใหเหมือนแบบเดิม เพราะเขาใจวาทานอยากไดฉลองพระองคองคเดิม แตเปลี่ยนตราใหดูใหม ถาสมมติวันนี้
มีเจาหนาที่มาสงซอม พรุงนี้เย็น ๆ ผมก็ทําเสร็จสงคืนเขาไป เจาหนาที่ที่มารับฉลองพระองคชอบถามวา ทําไม
ทําไว ผมตอบเลยวา เพราะตั้งใจถวายงานครับ ผมอยูผืนแผนดินไทย ใตรมพระบารมีของพระองค ผมก็อยาก
ไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง ผมเปนแคชางตัดเสื้อ ไดรับใชขนาดนี้ผมก็ปลื้มปติที่สุดแลว
“ผมถือโอกาสนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทานมาใชตลอด เสื้อผาเกา ๆ ที่ไดรับมาวันแรก
ทําใหรูวาพระองคทรงอยูอยางประหยัด มัธยัสถ ทรงเปนแบบอยางความพอเพียงใหแกประชาชนและเมื่อได
ถวายงานบอยครั้ง ทําใหผมตระหนักวาคนเราวันหนึ่งตองคิดพิจารณาตัวอยางวาสิ่งไหนบกพรองก็ตองแกไขสิ่งนั้น
ทุกคนตองแกไขสิ่งที่บกพรองกอน งานถึงจะบรรลุเปาหมาย และเมื่อประสบความสําเร็จแลวอยาลืมตั้งใจทํา
สิ่ ง ดี ๆ ให ป ระเทศชาติ ต ลอดไป” ข อ คิ ด และข อ ปฏิ บั ติ ดี ๆ ที่ ช า งสุ น ทรได รั บ จากพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9)
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ฉลองพระบาท ก. เปรมศิลป ชางซอมฉลองพระบาท รอยเทาในหลวง ร. 9 รอยเทาของความพอเพียง
นายศรไกร แนนศรีนิล หรือชางไก ชางนอกราชสํานักผูถวายงานซอมฉลองพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9
มานานกวา 10 ป ปจจุบันยังเปนเจาของรานซอมรองเทา ก. เปรมศิลป บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ประมาณป 2546 มีลูกคาสวมชุดพระราชสํานักมา 2 คน เดินประคองถุงผาลายสกอต ดานในเปนรองเทาเขามา
ในร าน พอวางรองเท าก็ก ม ลงกราบ เลยถามวา เอาอะไรมาให ลู ก คารายนั้นตอบวา ฉลองพระบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไดยินเทานั้น ทําตัวไมถูก ขนลุก พูดอะไรไมถูก ในใจคิดแตเพียงวา
โชคดีแลว ไมนึกไมฝนวาจะมีโอกาสไดซอมรองเทาของเจาฟาเจาแผนดิน ชางไกเลาวา “รองเทาคูแรกที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงนํามาซอม เปนรองเทาหนังสีดํา ทรงคัทชู แบรนดไทยเปนฉลองพระบาทคูโปรดของพระองค
เบอร 43 เทาที่สังเกตสภาพชํารุดทรุดโทรม ราวกับใสใชงานมาแลวหลายสิบป ภายในรองเทาผุกรอนหลุดลอก
หลายแหง ถาเปนคนทั่วไปจะแนะนําใหทิ้งแลวซื้อใหม”
“จริง ๆ ผมใชเวลาซอมรองเทาคูนั้นไมถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แตดวยความที่อยากใหรองเทาคูนั้นอยู
ในบานใหนาน เลยบอกเจาหนาที่วา ใชเวลาซอม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคูนี้ ทรงโปรดใชทรงดนตรี”
นับจากนั้นเปนตนมาชางไกยังมีโอกาสไดถวายงานซอมฉลองพระบาทอีกหลายคู ซึ่งคูที่ 2 และคูที่ 3
เปนรองเทาหนังสีดํา ทรงคัทชู คูที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟ มักใสในงานราชพิธีซึ่งฉลองพระบาทคูนี้
มีรอยพระบาทติดมากับแผนรองเทา ชางไกเก็บแผนรองเทาไวที่รานเพื่อความเปนสิริมงคล สวนฉลองพระบาท
คูที่ 5 ทรงนํามาเปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคูที่ 6 เปนรองเทาเปดสน ซึ่งคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแลว
ทั้งหมด 6 คู
“ผมซอมฉลองพระบาททุกคูอยางสุดความสามารถ ซึ่งรองเทาของพระองคจะนําไปวางปนกับของ
ลูกคาคนอื่นไมได เลยซื้อพานมาใสพรอมกับผาสีเหลืองมารอง แลวนําไปวางไวที่สูงที่สุดในรานเพราะทานคง
ทรงโปรดมาก สภาพรองเทาชํารุดมาก ซับในรองเทาหลุดออกมาหมด ถาเปนเศรษฐีทั่วไปคงจะไมนํามาใชแลว
แตนี่พระองคยังทรงใชคูเดิมอยู”
ประการสํ าคัญ ที่ ทําให ชายผูนี้ไดเรี ยนรูจ ากพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9)
คือ “ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเกายังสงมาซอม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองคทาน
ชีวิตไมฟุงเฟอจะเปนสุขกันมากกวานี้
“ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไวในหนังสือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท”
“...พระองคทาน ทรงเปนผูนําอยางแทจริง ดูแคฉลองพระบาท เปนตน พวกตามเสด็จฯ ทั้งหลาย
ใสรองเทานอก และยิ่งมาจากตางประเทศใสแลวนุมเทาดี พระองคกลับทรงรองเทาที่ผลิตในเมืองไทยคูละ
รอยกวาบาทสีดําเหมือนอยางที่นักเรียนใสกัน แมกระทั่งพวกเรายังไมซื้อใสเลย...”
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กิจกรรมที่ 1
1. ใหผูเรียนตอบคําถาม ตอไปนี้
1.1 ความพอเพียง มีความหมายวาอยางไร

1.2 ยกตัวอยางพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนใชชีวิตพอเพียง
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1.3 บอกประโยชนของการปฏิบัติตนอยางพอเพียงที่สงผลตอตนเอง ผูอื่น และประเทศชาติ
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กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาขาวเกี่ยวกับการทุจริตจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมสรุปโดยเติมคํา
ในชองวางในแผนภูมิ

พฤติกรรมที่ทจุ ริต
โดยไมมีความพอเพียง

กิจกรรมที่ 2
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2.2 ความโปรงใส (Transparency)
ความหมาย
ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การกระทํ าใด ๆ ของภาครัฐ ทั้งในระดับบุ คคลและ
องคก รที่ผู อื่ นสามารถมองเห็นได คาดเดาได และเขาใจได ครอบคลุ ม ถึง ทุ กการกระทํ าที่ เ ปนผลจากการ
ตัดสินใจของผูบริหาร การดําเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณประโยชนตาง ๆ เชน การมีระบบงานและ
ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ซึ่งดูไดจาก กฎ ระเบียบ หรือประกาศ การมีหลักเกณฑประเมินหรือการใหคุณ
ใหโทษที่ชัดเจน การเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางตรงไปตรงมา ความโปรงใส จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการตรวจสอบความถูกตอง และชวยปอ งกั นไม ให เกิ ดการทุ จริ ต รวมทั้ง นําไปสูการสรางความไววางใจ
ซึ่งกันและกันทั้งระหวางผูปฏิบัติรวมกันในองคกรเดียวกัน ระหวางประชาชนตอรัฐไปจนถึงระหวางคนในชาติดวยกัน
ดังนั้น ทุกองคกรไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย เพื่อประชาชนจะไดเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก และชวยตรวจสอบความถูกตองในการทํางานได
ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
การทุจริต มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดความเสียหายอยางมากในดานตาง ๆ หาก
นําเงินที่ทุจริตมาพัฒนาในสวนอื่น ความเจริญหรือการไดรับโอกาสของผูดอยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อม
ล้ํ าด านโอกาสทางดานสั ง คม ทางดานการศึ กษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็ จะลดน อยลง ดั งที่ เ ห็ น
ในปจจุบันวาความเจริญตาง ๆ มักอยูกับคนในเมืองมากกวาชนบท ทั้ง ๆ ที่คนชนบทก็คือ ประชาชนสวนหนึ่ง
ของประเทศ แตเพราะอะไร ทําไมประชาชนเหลานั้นจึงไมไดรับโอกาสที่ทัดเทียมหรือใกลเคียงกับคนในเมือง
ปจจัยหนึ่ง คือ การทุจริต สาเหตุการเกิดการทุจริตมีหลายประการตามที่กลาวมาขางตน แตทําอยางไรจึงทําให
มีการทุจริตไดมาก อยางหนึ่งคือ การลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ยอมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เปนสาเหตุ
ให บุ คคลที่ ทุ จ ริ ต สามารถหาชอ งทางดั ง กล า วในการทุ จ ริ ต ได แม ป ระเทศไทยจะมี ก ฎหมายหลายฉบั บ
เพื่อปองกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริต แตนั่นก็คือ ตัวหนังสือที่ไดเขียนไว แตการบังคับใชยังไมจริงจัง
เทาที่ควรและยิ่งไปกวานั้น หากประชาชนเห็นวาเรื่องดังกลาวไมเกี่ยวของกั บตนเองก็มักจะไมอยากเขาไป
เกี่ยวของ เนื่องจากตนเองก็ไมไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้น แตการคิดดังกลาวเปนสิ่งผิด เนื่องจากตนเอง อาจจะ
ไมไดรับผลกระทบโดยตรงตอการที่มีคนทุจริต แตโดยออมแลวถือวาใช เชน เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณ
ของประเทศที่จะพัฒนาหรือลงทุนก็ลดนอยลง อาจสงผลใหประเทศไมสามารถจางแรงงานหรือลงทุนได
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเปนการทุจริตในโครงการใหญ ๆ แลว ปริมาณเงินที่ทุจริต
ยอมมีมาก ความเสียหายก็ยอมมีมากไปดวย ซึ่งจะเห็นไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลคามากมาย และ
นี่เปนเพียงโครงการเดียวเทานั้น หากรวมเอาการทุจริตหลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กรณีเขาดวยกัน จะพบวา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล ดังนั้นเมื่อเปนเชนนี้แลว ประชาชนจะตองมีความตื่นตัวในการที่
จะรวมมือกันปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมมือกันในการเฝาระวังเหตุการณ สถานการณที่อาจเกิดการ
ทุจริตได เมื่อประชาชนรวมทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวที่จะรวมมือกันในการแกไขปญหาดังกลาว
ปญหาการทุจริตก็จะถือเปนปญหาเพียงเล็กนอยของประเทศไทย เพราะไมวาจะทําอยางไรก็จะมีการสอดสอง
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ติดตาม เฝาระวังเรื่องการทุจริตอยางตอเนื่อง ดังนั้นแลวสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่จะตองสรางใหเกิดขึ้น คือ ความ
ตระหนักรูถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต สรางใหเกิดการตื่นตัวตอการปราบปรามการทุจริต การไมทนตอ
การทุจริต ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่วา “ไมทนตอการทุจริต” แลว จะทําใหเกิดกระแสการ
ตอตานการกระทําทุจริต และคนที่ทําทุจริตก็จะเกิดความละอายไมกลาที่จะทุจริตตอไป เชน หากพบเห็นวามี
การทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณหรือลักษณะการกระทํา แลวแจงขอมูลเหลานั้นไปยังหนวยงาน
หรือ สื่อมวลชนเพื่ อร วมกั นตรวจสอบการกระทําที่ เกิ ดขึ้น และยิ่ง ในป จจุ บันเปนสั งคมสมั ยใหม และกํ าลั ง
เดินหนาประเทศไทยใหกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 แตการจะเปน 4.0 ใหสมบูรณแบบไดนั้น ปญหาการทุจริต
จะตองลดนอ ยลงไปดวย เมื่ อประชาชนมี ความตื่นตัวตอการที่ไมท นตอการทุ จริ ตแลว ผลที่เ กิดขึ้นจะเป น
อยางไร
ตัวอยางที่จะนํามากลาวถึงตอไปนี้เปนกรณีที่เกิดขึ้นในตางประเทศ แสดงใหเห็นถึงการไมทนตอการ
ทุจริตที่ประชาชนไดลุกขึ้นมาสูตอตานนักการเมืองที่ทําทุจริต จนในที่สุดนักการเมืองเหลานั้นหมดอํานาจทาง
การเมืองและไดรับบทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้

ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441

ประเทศเกาหลีใต เกาหลี ใต ถือเป นประเทศหนึ่งที่ ประสบความสําเร็จ ในดานการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตยังคงมีปญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยูบาง เชน เมื่อป พ.ศ.2559 มีขาวของประธานาธิบดี
ถูกปลดออกจากตําแหนง เพราะเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเอื้อประโยชนใหพวกพองโดยการถูกกลาวหาวาให
เพื่อนสนิทของครอบครัวเขามาแทรกแซงการบริหารประเทศ รวมถึงใชความสัมพันธที่ใกลชิดกับประธานาธิบดี
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดําเนินคดีและตั้งขอหาวาพัวพันการทุจริตและใชอํานาจหนาที่
ในทางมิชอบ เพื่อเอื้อผลประโยชนใหแกพวกพอง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใตไดมีการรวมกันประทวง
กวาพันคนเรียกรองให ประธานาธิบดีคนดังกลาวออกจากตําแหนงหลังมีเหตุอื้อฉาวทางการเมือง
อีกกรณีที่กลาวถึงเพื่อเปนตัวอยางการตอตานการกระทําที่ไมถูกตอง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่ง
ไดเ ขาเรียนที่มหาวิท ยาลั ยทั้ง ที่ผลคะแนนที่เรี ยนมานั้นไมไดสูง และการที่ คุณสมบัติของนักศึกษาดังกลาว
มีคุณสมบัติไมตรงกับการคัดเลือกโควตานักกีฬาที่กําหนดไววา จะตองผานการแขงขันประเภทเดี่ยว แตนักศึกษา
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คนดังกลาวผานการแขงขันประเภททีมเทากับวาคุณสมบัติไมถูกตอง แตไดรับเขาเรียนในมหาวิทยาลัยดังกลาว
การกระทํ าเชน นี้ จึ ง เป นสาเหตุห นึ่ง ของการนําไปสู ก ารประท วงตอ ตานจากนัก ศึก ษาและอาจารยของ
มหาวิทยาลั ยดัง กลาว ซึ่งทางมหาวิท ยาลัยก็ไม สามารถให คําตอบที่ชัดเจนแกก ลุมผูป ระทวงได จนในที่สุ ด
ประธานมหาวิทยาลัยจึงลาออกจากตําแหนง

ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441

ประเทศบราซิล ปลายป พ.ศ. 2559 ประชาชนในประเทศบราซิลไดมีการชุมนุมประทวงการทุจริต
ที่เกิดขึ้นเพื่อเปนการแสดงออกถึงความไมพอใจตอวัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเทศ โดยมี
ประชาชนจํานวนหลายหมื่นคนเขารวมชุมนุมกันในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนูเพื่อเปนสัญลักษณในการ
ประณามนักการเมืองที่ทุจริต การประทวงดังกลาวยังถือวามีขนาดเล็กกวาครั้งกอน เพราะที่ผานมาไดมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นและมีการประทวง จนในที่สุดประธานาธิบดีไดถูกปลดจากตําแหนง เนื่องจากเปนการกระทํ า
ที่ละเมิดตอกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ

ที่มา : https://www.voathai.com/a/brazil-protests-petrobas/2683119.html
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จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาตอตานการทุจริต ไมวาจะ
เปนการทุจริตในระดับหนวยเล็ก ๆ หรือระดับประเทศ ก็เปนการแสดงออกซึ่งการไมทนตอการทุจริต การไม
ทนตอการทุจริตแสดงออกมาไดหลายระดับ ตั้งแตการเห็นคนอื่นที่กระทําทุจริตแลวตนเองรูสึกไมพอใจ มีการ
สงเรื่องตรวจสอบ รองเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประทวง ตามตัวอยางที่ไดนํามาแสดงใหเห็นขางตน
ตราบใดที่สามารถสรางใหสงั คมไมทนตอการทุจริตได เมื่อนั้นปญหาการทุจริตก็จะลดนอยลง แตหากจะใหเกิด
ผลดียิ่งขึ้น จะตองสรางใหเกิดความละอายตอการทุจริต ไมกลาที่จะกระทําทุจริต โดยนําหลักธรรมทางศาสนา
มาเปนเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริตเกิดขึ้น กระบวนการในการแสดงออก
ตอ การทุ จ ริ ตจะตอ งเกิ ดขึ้น และมีก ารเปดเผยชื่อ บุ คคลที่ ทุ จ ริตให กั บสาธารณชนไดรั บ ทราบอยางทั่ วถึง
เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการปองกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสรางใหสังคมเปน
สังคมที่ไมทนตอการทุจริต มีความละอายตอการกระทําทุจริตแลว ปญหาการทุจริตจะลดนอยลง ประเทศชาติ
จะสามารถพัฒนาไดมากยิ่งขึ้น
สําหรับ ระดับการทุจริ ตที่เกิดขึ้น ไม วาจะเปนในระดับใดลวนแล วแตสง ผลกระทบตอสั งคมและ
ประเทศชาติทั้ งสิ้ น บางครั้ง การทุ จริตเพี ยงเล็ก นอ ยอาจนําไปสูก ารทุจริ ตอยางอื่นที่ม ากกวาเดิมได การมี
วัฒนธรรม คานิยม หรือ ความเชื่อที่ ถูกตอ งก็สง ผลให เกิดการทุจริ ตไดเ ชนกัน เชน การมอบเงินอุดหนุนแก
สถานศึก ษา เพื่ อ ให บุ ตรของตนเองไดเ ขาศึก ษาในสถานที่แห ง นั้น หากพิ จ ารณาแล วอาจพบวา เป นการ
ชวยเหลือสถานศึกษา เพื่อที่สถานศึกษาแหงนั้นจะไดนําเงินที่ไดไปพัฒนาสภาพแวดลอม การเรียนการสอน
ของสถานศึกษาตอไป แตการกระทําดังกลาวนี้ไมถูกตอง เปนการปลูกฝงสิ่งที่ไมดีใหเกิดขึ้นในสังคม และตอไป
หากกระทําเชนนี้เรื่อย ๆ จะมองวาเปนเรื่องปกติที่ทุกคนทํากัน ไมมีความผิดแตอยางใด จนทําใหแบบแผน
หรือ พฤติกรรมทางสัง คมที่ดีถูกกลื นหายไปกับ การกระทําที่ ไมเ หมาะสมเหลานี้ ตัวอยางเชน การมอบเงิ น
แกสถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่ มีชื่อเสียง ซึ่งหลายคน
ตองการใหบุตรของตนเขาศึกษาในสถานที่แหงนั้น แตดวยขอจํากัดที่ไมสามารถรับนักเรียน นักศึกษาไดทั้งหมด
จึงทําใหผูปกครองบางคนตองใหเงินกับสถานศึกษาเพื่อใหบุตรตนเองไดเขาเรียน
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กิจกรรมที่ 3
1. ผูเรียนอานขาวการทุจริตคอรรัปชันจากหนังสือพิมพแลวรวมกันอภิปรายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

2. ผูเรียนสํารวจปญหาความไมโปรงใสของชุมชนตนเอง แลวรวมกันวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเสนอแนวทางการปองกันการทุจริต
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กิจกรรมที่ 4
1. ใหผูเรียนชมคลิปวิดีโอ ภาพยนตรสั้น เรื่อง “เพื่อน” FRIENDS รางวัลชนะเลิศประกวดโครงการ
“มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง”

คลิปวีดิโอเรือ่ ง “เพื่อน” FRIENDS
แหลงสือ่ https://www.youtube.com/watch?v=yZcG8xXxH6o

2. แบงกลุม อภิปราย จากการชมคลิปภาพยนตรสั้น กลุมละ 5 นาที
3. ผูเรียนรวมสรุปสิ่งที่ไดจากการชมคลิปภาพยนตรสั้นรวมกัน
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2.3 ความตื่นรู (Realize)
ตื่น คือ ตื่นจากความหลง ความไมรู หรือ อวิชชา มีสติอยูกับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่อยูตรงหนา คนที่อยู
ตรงหนา คืออยูกับสิ่งที่ทํา คําพูด อยูกับอิริยาบทที่เคลื่อนไหว
รู คือ รูความจริงของชีวิตวาสรรพสิ่งไมแนนอน สรรพสิ่งไมไดดังใจ สรรพสิ่งไมมีอะไรสมบูรณ คือ
ไมเที่ยง ไมทน ไมแท หรืออีกความหมายหนึ่งคือ รูวาอะไรคือความทุกข อะไรคือการดับทุกข และอะไรคือเหตุ
แหงทุกข รูวิธีดับทุกข และรูวิธีการจัดการความทุกขนั้น
ตื่นรู คือ การมีสติ รูความจริงวาอะไรเปนเหตุ อะไรคือผลที่เกิด และอยูกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อยูตรงหนา
รูและมีสติในการจัดการเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ๆ วาตองทําอยางไร
สติ
สติ แปลวา ความระลึกได ความนึกขึ้นได ความไมเผลอ ฉุกคิดขึ้นได
การคุมจิตไวในกิจ หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทําจะพูดได นึกถึงสิ่งที่จําคําที่พูดไวแลวได
เปนอาการที่จิตไมหลงลืม ระงับยับยั้งใจได ไมใหเลินเลอ พลั้งเผลอ ปองกันความเสียหายเบื้องตน ยับยั้งชั่งใจ
ไมบุมบาม เรียกอีกอยางหนึ่งวา ความไมประมาท
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กิจกรรมที่ 5
1. ใหผูเรียนอานใบความรู เรื่อง การมีสติตื่นรู
ใบความรู
นิทานเรื่อง การมีสติตื่นรู
ชายหนุ ม คนหนึ่ง เกิ ดมาในครอบครั ว ที่ ยากจนมาก แถมยัง ไม มี ง านทํ าอี ก ดวย เพราะเศรษฐกิ จ
ในประเทศไทยตกต่ํา กํ าลัง เผชิญ ป ญ หาวางงาน แตเ ขาเปนคนมีป ญ ญาใฝ รู เขาจึ ง ขวนขวายไปทํางานที่
ตางประเทศ งานดีเงิ นดี เขาเป นคนขยัน มัธยัส ถ อดออม สามารถเก็บสะสมเงินกอ นโตไดในเวลาไม นาน
จึงตัดสินใจเดินทางกลับบานเกิดเมืองนอน เพื่อตั้งตัว ระหวางเดินทางกลับบานในชนบท เขาโดนโจรใชปนจี้
เอาเงิน เขานึก สลดสั งเวชใจวา อุตสาหทํางานเหนื่อยยาก เก็บหอมรอมริบในตางประเทศ แตกลับ มาเป น
ปลาตายน้ําตื้นถูกจี้บานเราเอง อยางไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย เขาจําใจมอบเงินทั้งกอนของเขาใหโจรไป ...
แตเขา จะไมยอมเสียเงินไปงาย ๆ หรอก.... เขาตั้งสติคิดหาเงินคืนจากโจร......
ชายหนุม “พี่ครับ ผมอุตสาหลงทุนลงแรงเดินทางไปทํางานเมืองนอกนูนเปนป ๆ เหนื่อยยาก แสน
สาหัส เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ผมบอกทางบานวา ผมหาเงินมาไดเยอะแยะ ทีนี้พี่มาเอาเงินผมไปหมด
อยางนี้ ผมกลับถึงบานผมคงแยแน ๆ ทุกคนตองคิดวาผมโกหก คงไมมีใครเชื่อหรอกวาผมไปทํางานประสบ
ความสําเร็จจนรวย ไหน ๆ...พี่เอาเงินผมไปแลว...ผมก็ไมรจู ะวายังไง...แตพี่ชวยผมบางแลวกัน....ชวยรักษาหนา
ผมหนอย ชวยยิงปนใสกระเปาใสเงินใบนี้สักสองนัดเถิดครับ ทางบานผมเขาจะไดเชื่อวาผมถูกจี้จริง ๆ ไมได
โกหก”
โจรอารมณดีมาก เพราะจี้ครั้งนี้ไดเงินกอนโตเกินคาด
โจร “เอาสิ!”วาแลวก็ยิง ปง! ปง! ใสกระเปาของชายหนุมจนเปนรู
ชายหนุม “ขอบคุณมากครับ แตเออ! ถาที่หมวกก็โดนลูกกระสุนซักนัดสองนัด มันก็นาจะดูสมจริงมากขึ้น
นะพี่”
โจร “ก็ได...ไมมีปญหา” วาแลวก็ยิง ปง! ปง! ทําใหหมวกเปนรู
ชายหนุม “อีกสักสองนัดที่เสื้อแจ็กเก็ตผมดวยครับ”
โจรกําลังตื่นเตนดีใจจนประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ ยกปนยิงเสื้อแจ็กเก็ตชายหนุมทะลุ ขาดเปนรู
สองรู....กระสุนหกนัดในกระบอกปน หมดเกลี้ยงพอดี....
ชายหนุมผูมีสติตั้งมั่น คิดหาอุบายใหโจรยิงอะไรก็ไดที่ไมใชตัวเขาจนหมดกระสุน ทันทีที่กระสุนหมด
และกอนที่โจรจะสํานึกได เขาก็วิ่งเขาใสโจร จูโจมอยางรวดเร็วจนสามารถจับโจรได และเขาก็ไดเงินของเขาคืน
มาทั้งหมด
ทานอาจารยวานิทานเรื่องนี้สอนวา คนที่สามารถตั้งสติสงบอารมณได ยอมมีปญญาแกไขปญหาได
ดีกวาคนเจาอารมณ สําหรับบางคนถาโดนโจรจี้หมดเงินหมดทอง ก็มักจะโอดครวญโทษเวรโทษกรรม หมด
กําลังใจเสียใจจนไมคิดหาทางแกไข
คติคําสอน สติ จําเปนในที่ทั้งปวง สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา
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2. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงการแกปญหาของชายหนุม กับโจรวาใครมีสติตื่นรูมากกวากัน

3. ถาผูเรียนประสบปญหาลักษณะนี้จะมีวิธีแกปญ
 หาที่ดีอยางไร
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กิจกรรมที่ 6
1. ใหผูเรียนชมคลิปวีดิโอ เรื่อง “ตื่นจากตัวตน – Inspired from NHNW3 – หัวใจตื่นรู” จาก YouTube
และแบงกลุม อภิปรายกลุม ละ 5 นาที พรอมสรุปสิ่งที่ไดจากการชมคลิปวีดิโอ

คลิปวีดิโอเรือ่ ง “ตื่นจากตัวตน – Inspired from NHNW3 – หัวใจตื่นรู”
แหลงสือ่ https://www.youtube.com/watch?v=JcfwTXcnbOU

58
2.4 มุงไปขางหนา (Onward)
มุงไปขางหน า หมายถึง กาวหน า ตอไปขางหนา มุงหน าไป สํ าหรั บ มุงไปขางหนา ในโมเดล
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต หมายถึง ผูนํามุงพัฒนาใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืน โดยรวมสรางวัฒนธรรม
ไมทนตอการทุจริตอยางไมยอทอ
ทั้งนี้ การมุงไปขางหนาหรือการพัฒนาใหเกิดความเจริญ จะสําเร็จไดดวยการปลูกฝงบุคคลใหมี
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบของการทํางานดวยความเพียรพยายาม โดยการฝกความ
มุงมั่น ดวยวิธีการดังนี้
วิธีการฝกความมุงมั่น
การฝกความมุงมั่น เปนสวนสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จในเปาหมายมากมาย และเมื่อ
เวลาผานไปก็จะเกิดความแข็งแรง โดยการฝ กจิตใจและร างกายก็ จะสามารถควบคุมตนเองไดดีและคิดใน
แงบวก ดังนั้น การใหความสําคัญกับแรงบันดาลใจ และกระบวนการที่ทํา จะทําใหมีพลังเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน
ฝกความมุงมั่นทางใจและกาย
1. ทนตอความเยายวนระยะสั้น ความมุงมั่นนั้นตองถูกฝกเพื่อจะไมยอมใหกับความเยายวนใจเล็ก ๆ
ที่เราเผชิญทุกวัน โดยถาฝกความอดทนตอสิ่งนั้นได ก็จะเปนการปูพื้นฐานไปสูความมุงมั่นที่ดีขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ
ของชีวิต เชน ไมซื้อของที่ไมจําเปนจากความอยาก เชน กาแฟ โทรศัพทมือถือ รองเทา กระเปา ฯลฯ ที่เกินฐานะ
2. สรางแผน “ถา-จะ” การรูเวลาลวงหนาวาจะทําอะไรเพือ่ ที่จะหลีกเลี่ยงความเยายวนใจ หรือฝก
ความมุ ง มั่ นจะชวยให ป ระสบความสํ าเร็ จ โดยเมื่ อพบกั บ สถานการณเ ชนนี้ให ทํ าตามขอ ความ “ถา-จะ”
เชน ถากําลังพยายามทําการบานใหเสร็จตามที่ครูกําหนด ตองคิดวา “ถาทําการบานไมเสร็จ ก็จะไมมีงานสงครู”
3. อดทนรอคอย การมีความปรารถนาอาจจะทําใหเกิดความพอใจไดในระยะสัน้ แตบางครั้งการอยู
หางไกลจากบางสิ่งก็สามารถเพิ่มความรูสึกในความมุงมั่นและความพอใจโดยรวมได เชน การรอรับประทาน
อาหารพรอมครอบครัว แมวาจะหิวก็ตาม
4. ใหความสนใจกับรางกาย การใหความสนใจตอทาทาง การหายใจ สามารถเสริมความมุงมั่น
และอารมณได เชน เตือนตัวเองใหนั่งหลังตรง เปลี่ยนอิริยาบถทุก 1 ชั่วโมง
5. การสรางวินัยหรือแรงจูงใจใหตนเอง ในการทําสิ่งที่มีประโยชนแกรางกาย เชน การทําแผนการ
ดูแลสุขภาพรางกาย เมื่อปฏิบัติไดแลว จึงปรับแผนพัฒนาดูแลรางกายใหมีการปฏิบัติมากขึ้น เชน การสราง
ตารางการออกกําลังกายวันละ 20 นาที แลวเพิ่มเปน 30 นาทีหรือมากกวานั้น
6. ฝกตนเองใหคิดบวกอยูเสมอ โดยการเปลี่ยนสถานการณในแงลบใหเปนแงบวก เชน ถาถูกยั่วให
คิดวา “ฉันไมเคยทํามันมากอนและไมรูจะทํายังไง” ก็ใหคิดวา “นี่เปนโอกาสที่จะเรียนรูสิ่งใหม”
7. ทําสมาธิ การฝกทําสมาธิงาย ๆ สามารถเพิ่มความรูสึกในการระวังตัวเอง เสริมอารมณ
ลดความเครียด ทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เชน การสวดมนต การฝกจิต และการฝกหายใจแบบโยคะ
เปนตน
8. สนใจในคุณธรรม เปนสวนหนึ่งของเปาหมายของการใชความมุงมั่น เชน การแสดงความเห็นใจ
ตอความเปนอยูของผูอื่น การเปนเพื่อนที่ดี การฝกความอดทนและความซื่อสัตย เปนตน
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กิจกรรมที่ 7
1. ใหผูเรียนอานใบความรู เรื่อง หนทางแหงความสําเร็จเราเลือกได แลวรวมกันวิเคราะหทมี่ าของความสําเร็จ
ของบุคคลในประเด็นตอไปนี้
1.1 ไดรับแงคิดอะไรบางในการทํางานของตอบ อิทธิพัทธ

1.2 อะไรคือคุณสมบัติของตอบ ที่ทําใหพบกับความสําเร็จในการดําเนินชีวิต

1.3 มีสิ่งใดที่ผูเรียนคิดวา เปนคุณสมบัติที่ดีของตนเองทีส่ ามารถนําไปปฏิบัติจนเปนผูมีความสําเร็จในการ
ดําเนินสัมมาชีพของตน

1.4 หากการทํางานของผูเรียนตองพบกับปญหา อุปสรรคที่ทําใหการทํางานนั้นไมราบรื่น ผูเรียนจะมี
วิธีการจัดการกับปญหาอยางไร และจะนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนไดอยางไร
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ใบความรู
เรื่อง “หนทางแหงความสําเร็จเราเลือกได”
หลายคนอาจจะไดดูตัวอยางภาพยนตรเรื่อง “TOP SECRET วัยรุนพันลาน” กันมาแลว ดวยตัวอยาง
ที่นาติดตามตางจากภาพยนตรวัยใสทั่วไป เพราะภาพยนตรดังกล าวนั้นมี แรงบั นดาลใจมาจากเรื่ อ งจริ ง
ของเด็กหนุมที่ติดเกมออนไลน เรียนหนังสือไมเกง แถมถูกประณามวาเปนเด็กไมเอาไหน แตใครจะรูวาเขาคนนั้น
จะกลายมาเปนเศรษฐีรอยลานเพียง อายุแค 23 ปเทานั้น (รอยลานตอนอายุ 23 แตตอนนี้ 26 แลว)
อยากรูกันแลวใชไหมวาเขาคนนั้นคือใคร แลวทําไมเขาถึงกลายเปนเศรษฐีไดในเวลาอันสั้น ไปทํา
ความรูจักกับ “ตอบ อิทธิพัทธ กุลพงษวณิชย” เจาของธุรกิจสาหรายทอดกรอบแบรนด “เถาแกนอย” กันเลย
ตอบ อิทธิพัทธ กุลพงษวณิชย เศรษฐีรอยลานคนนี้ กอนหนานี้เขาถูกตราหนาวาเปนคนไมเอาถาน
ไมสนใจเรียน ชีวิตของ ตอบ มีแตคําวา “เกม” เทานั้น โดยตอบเริ่มเลนเกมออนไลน Everquest มาตั้งแต ม. 4
ถึงขนาดสะสมแตมจนรวยที่สุดในเซิรฟ เวอร และกลายเปนผูท ี่มีชื่อเสียงอยางมากในเกมดังกลาว จนมีฝรั่งมาขอซื้อ
ไอเท็มเด็ด ๆ ไอเท็มเจง ๆ ที่หายากในเกมจากเขา และนั่นก็เปนการเริ่มตนสรางรายไดของตอบ ซึ่งการซื้อขาย
ไอเท็มเกมดังกลาว บวกกับการที่เปนผูทดสอบระบบเกมในฐานะคนเลน ก็สรางรายไดใหเขาเปนกอบเปนกํา
จนมีเงินเก็บเปนหลักแสนบาทเลยทีเดียว
ดวยความที่เปนเด็กติดเกม ตอบ อิทธิพัทธ จึงเรียนจบชั้นระดับมัธยมศึกษามาไดอยางยากลําบาก
และไดศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งตอนนั้นนั่นเองเขาก็เริ่มกาวเขาสูถนนแหง
เสนทางธุรกิจ พรอมตั้งใจจะทําความฝนของตัวเองใหเปนจริงดวยการมีธุรกิจเปนของตัวเอง
และในชวงจังหวะที่เกมออนไลนเริ่มไมเปนที่นิยม เขาก็หารายไดจากชองทางอื่น ดวยการขายเครื่องเลนวี
ซีดี ดูทําเลเปดรานกาแฟหนามหาวิทยาลัย แตก็ไมเปนที่ประสบความสําเร็จ จนกระทั่งเขาไดไปเดินงานแฟร
ชองทางธุรกิจ ซึ่งในงานนั้นมีเฟรนไชสจากประเทศญี่ปุนมาออกบูท ดวยความที่เขาเปนคนชอบกินเกาลัดอยูแลว
เลยสนใจธุรกิจนี้เปนพิเศษ จึงเขาไปสอบถามคาเฟรนไชสเกาลัดดังกลาว แตทวาราคาสูงเกินกําลังที่เขามี เลยขอ
แคเชาตูคั่วเกาลัดเทานั้น แลวมาสรางเฟรนไชสเปนของตัวเอง และเมือ่ วันที่เขาตองไปเซ็นสัญญาซื้อขายเกาลัด
ที่หางแหงหนึ่ง กอนออกจากบานเขาไดยินคุณพอพูดกับเพื่อนวา “ลูกอั้วกําลังจะเปนเถาแกนอยแลว” สันนิษฐานวา
คําวา เถาแกนอยที่ไดยินตอนนั้นนั่นเอง จึงเปนที่มาของชื่อ “เถาแกนอย” สาหรายทอดกรอบในปจจุบัน
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กิจกรรมที่ 8
1. ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง มีวิธีการอยางไรในการที่เราจะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ใบความรู
เรื่อง มีวิธีการอยางไรในการที่เราจะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ลุงโทนลาออกจากงานที่ ทําในกรุง เทพฯ แลวกลั บไปบานเกิดเพื่ อไปเปนเกษตรกร โดยมุง หวังจะ
พัฒนาที่ดินของตนเองใหเปนแหลงผลิตผลไมอินทรีย จึงไดไปคนควาหาความรูจากอินเทอรเน็ต และเขาอบรม
กับหนวยงานดานการเกษตรเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรียและไปทําสวนผลไมบนที่ดินของตนเอง จนสามารถ
พัฒนาที่ดินของตนเองใหเปนแหลงผลิตผลไมอินทรียออกจําหนายไปยังตางประเทศได และไดรับความเชื่อถือ
จากลูกคามาโดยตลอดวา ผลไมจากสวนของลุงโทนเปนผลไมอินทรียกินแลวปลอดภัย
2. จากการอานใบความรูขางตน ผูเรียนคิดวาลุงโทนเปนคนอยางไร ทําไมจึงประสบความสําเร็จและไดรั บ
ความเชื่อถือจากลูกคา
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2.5 ความรู (Knowledge)
ความรู (Knowledge) หมายถึง สาระ ขอมูล แนวคิด หลักการที่บุคคลรวบรวมไดจากประสบการณ
ในวิถีชีวิต ความรูเปนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทางสังคม และเทคโนโลยี
บุ ค คลสามารถเรี ย นรู ไ ด ห ลากหลายวิ ธี เช น จากประสบการณ การศึ ก ษา การอบรม การถ า ยทอด
ทางวัฒนธรรม และการฝกปฏิบัติ จนสามารถสรุปสาระความรู และนําไปใชประโยชนหรือพัฒนาไปสูระดับที่
สูงขึ้น
ความรู ในตั ว คนได ม าจากหลายทาง เช น จากประสบการณ พรสวรรค สั ญ ชาตญาณของ
แตละบุคคล การเรียนรูของแตละบุคคล เปนตน ดังนั้น คนทุกคนจึงตองมีความรู ความเขาใจ เพื่อนําความรู
ความเข าใจที่ มี อ ยูใ นตั ว ไปวิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมิ น เรื่ อ งราว สถานการณ เหตุ ก ารณ ประกอบ
การพิจารณาและการตัดสินใจไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับเหตุการณ สถานการณที่มีผลกระทบตอตนเองและ
ส วนรวม อี ก ทั้ ง สามารถแยกแยะไดว าสิ่ ง ใด อั นไหน เมื่ อ กระทํ าแล ว เกิ ด ผลประโยชน ส วนตัว หรื อ เกิ ด
ผลประโยชนสวนรวมได รวมทั้งใชความรู ความคิด ความเขาใจที่มีคิดพิจารณาตัดสินใจใหไมกลาทําการทุจริต
และไมทนตอการทุจริต เมื่อพบเห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้น
ความรู แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
1. ความรูที่มีอยูในตัวคนซึ่งเกิดจากประสบการณ จากพรสวรรค หรือเกิดจากความสามารถในการ
รับรูของบุคคลที่เกิดจากการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดได เชน ทักษะ
ในการทํางาน และการคิดวิเคราะห
2. ความรูที่อยูในรูปแบบสื่อหรือเอกสารเปนความรูที่ชัดเจนสามารถรวบรวมหรือถายทอดความรู
นั้น ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน เขียนหนังสือเปนลายลักษณอักษร บันทึกเสียง หรือวิธีการอื่น ๆ
เมื่ อพิ จารณาระดับความรู ของคนจากขั้นต่ําไปสู ระดับ ที่สู งขึ้นไป สามารถแจกแจงรายละเอี ยด
ไดดังนี้ (บลูม และคณะ)
1. จํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได แสดงรายการได บอกได ระบุบอกชื่อได
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได
2. เขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอยาง สรุป อางอิง
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได
3. ประยุกตใช (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช ประยุกตใช แกไขปญหา ตัวอยางเชน
นักเรียนสามารถใชความรูในการแกไขปญหาได
4. วิเคราะห (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะการจัดการ
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถบอกความแตกตางระหวาง 2 ทฤษฎีได
5. ประเมินคา (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ ตัดสิน ตัวอยางเชน
นักเรียนสามารถตัดสินคุณคาของทฤษฎีได
6. คิดสรางสรรค (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) วางแผน ผลิ ต
ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถนําเสนอทฤษฎีใหมที่แตกตางไปจากทฤษฎีเดิมได
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กิจกรรมที่ 9
1. ใหผูเรียนตอบคําถาม ตอไปนี้
1.1 ความรู หมายถึงอะไร

1.2 ความรู มี 2 ประเภท อะไรบาง

1.3 ระดับความรูตามแนวคิดของบลูม และคณะ มี 6 ระดับ อะไรบาง
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กิจกรรมที่ 10
1. ใหผูเรียนชมคลิปวีดิโอ เรื่อง “โฆษณา รณรงคตอตานการทุจริตโดย คตช.” จาก QR Code

คลิปวีดิโอ เรื่อง โฆษณา รณรงคตอตานการทุจริตโดย คตช.
แหลงสือ่ https://www.youtube.com/watch?v=rvFS1YdqSfQ

2. ให ผู เ รี ย นแบ ง กลุ ม อภิป รายเกี่ ยวกั บ คลิ ป วีดิ โ อที่ รั บ ชมโดยชี้ ใ ห เ ห็ นแนวทางการต อ ต า นทุ จ ริ ต
การทุ จ ริ ตทํ าให เ กิ ดผลเสี ยตอ ตนเอง ผู อื่ น สั ง คม ประเทศอยางไร พฤติก รรมใดควรปฏิบั ติและ
พฤติกรรมใดไมควรปฏิบัติ
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2.6 ความเอื้ออาทร (Generosity)
ความเอื้ ออาทร เกิ ดจากจิตใจที่ มีความรัก ความเมตตา และความโอบออ มอารี แลวปฏิบั ติ
ตอ ผู อื่ นอยางเกื้ อ กู ล ซึ่ ง ในการดําเนินชีวิตของเรานั้น ควรมี ความเอื้ อ อาทรแก คนรอบขาง ซึ่ ง สั ง คมไทย
เปนสังคมที่มีความเอื้ออาทรตอกัน มีน้ําใจตอกัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต
สมัยอดีต อันเปนสิ่งดีงามที่หาไดยาก เปนคานิยมที่เราคนไทยควรรวมรักษาไว
ลักษณะของผูที่มีความเอื้ออาทร
1. เปนคนมีน้ําใจ มักใหความชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ โดยการชวยเหลือจะ
ทําอยางเต็มกําลังที่ตนเองสามารถชวยได และไมหวังผลตอบแทนใด ๆ เพื่อใหคนหมูมากใชสอยรวมกัน เชน
การสรางโรงพยาบาล การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
2. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม เปนผูที่ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง ไมกระทําสิ่งใด ๆ
ที่เปนการฉกฉวยผลประโยชนใหกับตนเอง ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
3. มีความปราณี ปฏิบัติตอ ผูอื่ นดวยความจริ งใจ มี ไมตรี ที่ดีตอ คนรอบขางเสมอ ไมดูหมิ่ น
เหยียดหยามผูอื่น แตใหความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของทุกคนอยางเทาเทียมกัน
4. ไมคิดรายตอผูอื่น คิดและปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเมตตา มองโลกในแงดี ไมกระทําในสิ่งที่
สรางความเดือดรอนหรือเสื่อมเสียตอผูอื่น
การปฏิบัติตนเปนผูมีความเอื้ออาทร
การปฏิบัติตนเปนผูมีความเอื้ออาทร สามารถปฏิบัติไดทุกที่ทุกเวลา ดังนี้
ความเอื้ออาทรในครอบครัว ไดแก
1. ไมสรางความเดือดรอนหรือกอปญหาตาง ๆ ใหเกิดในครอบครัว
2. ชวยเหลืองานบานตาง ๆ ตามกําลังที่ทําได
3. ใชเงินอยางประหยัด เพื่อชวยลดคาใชจาย
4. มีความหวงใยตอสมาชิกครอบครัวทุกคน
5. รูจักแบงปน ใหความชวยเหลือยามครอบครัวประสบปญหา
ฯลฯ
ความเอื้ออาทรในชุมชนและสังคม ไดแก
1. มีไมตรีจิตตอเพื่อนบาน รวมถึงคนในชุมชนเดียวกัน
2. มีความเอื้ออาทร และหวังดีตอคนในชุมชน
3. ดูแลรักษาสาธารณสมบัติสวนรวมของคนในชุมชนและสังคม
4. มีน้ําใจ คอยชวยเหลือผูอื่นที่ไดรับความเดือดรอน
5. แบงปน อาหาร วัตถุสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ ใหแกเพื่อนบานและคนในชุมชน
ฯลฯ
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กิจกรรมที่ 11
1. ใหผูเรียนเลาประสบการณเกี่ยวกับการชวยเหลือผูอื่น สรุปขอคิดที่ไดจากการชวยเหลือผูอื่น และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร

2. ใหผูเรียนดูคลิปวีดิโอ ขาว “ไบคเกอรฮีโร เผยนาทีชวยชีวิตเด็กช็อก ขณะติดไฟแดง อาสาพาสงถึง ร.พ.
ทันเวลา” จาก QR Code ใหวิเคราะหและอภิปรายรวมกัน

คลิปวีดิโอ ขาว “ไบคเกอรฮีโร เผยนาทีชวยชีวิตเด็กช็อก ขณะติดไฟแดง อาสาพาสงถึง ร.พ. ทันเวลา”
แหลงสือ่ https://www.youtube.com/watch?v=MA5UHavTfp8
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บทที่ 4
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
สาระสําคัญ
การเคารพสิทธิ หนาที่ ของตนเองและผูอื่นที่มีตอประเทศชาติ เปนการยึดมั่นในการปฏิบัติตนตาม
สิทธิ เสรี ภาพ และหนาที่ของตนเอง ภายใตกรอบของรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งจะทําใหพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
อยูรวมกั นอยางมี ความสุข อันจะสงผลให ประเทศชาติมีความเจริ ญรุงเรือ ง ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน
พรอมทั้งสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบในสังคมไทยได

ตัวชี้วัด
1. เขาใจและประพฤติตนเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญปจจุบันของพลเมืองดี
2. อธิบายบทบาทหนาที่ของเยาวชนในการเปนพลเมืองดี
3. อธิบายความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต
6. เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
7. มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน
8. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต
9. รูและเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น
10. ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
11. รู เขาใจ บอกความหมายของความเปนพลเมือง
12. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเปนพลเมืองในการดําเนินชีวิต
13. รู เขาใจ บอกความหมายของความเปนพลโลก
14. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักความเปนพลโลกในการดําเนินชีวิต

ขอบขายเนื้อหา
1. การเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอประเทศชาติ
1.1 ความหมายของสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอประเทศชาติ
1.2 ความสําคัญของการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่น
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2. ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการเปนพลเมืองที่ดีมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
2.1 ความหมาย ความสําคัญของระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายกับการเปนพลเมืองที่ดี
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปนพลเมืองที่ดีมีสวนรวมในการปอ งกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
3.1 ความหมายของคําวารับผิดชอบ
3.2 แนวทางการประยุกตความรับผิดชอบมาใชในการดําเนินชีวิต
4. ความเปนพลเมือง
4.1 ความหมายของคําวาความเปนพลเมือง
4.2 แนวทางการประยุกตความเปนพลเมืองมาใชในการดําเนินชีวิต
5. ความเปนพลโลก
5.1 ความหมายของคําวาความเปนพลโลก
5.2 แนวทางการประยุกตความเปนพลโลกมาใชในการดําเนินชีวิต
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เรื่องที่ 1 การเคารพสิทธิหนาทีต่ อตนเองและผูอ ื่นทีม่ ีตอประเทศชาติ
ความหมายของสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอประเทศชาติ
สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไมมีรูปรางซึ่งมีอยูในตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฎหมาย เพื่อใหมนุษย
ไดรับประโยชน และมนุษยจะเปนผูเลือกใชสิ่งนั้นเอง โดยไมมีผูใดบังคับได เชน สิทธิในการกิน การนอน แตสิทธิ
บางอยางมนุษยไดรับ โดยกฎหมายกํ าหนด เชน สิท ธิในการมี การใชทรั พยสิ น สิท ธิในการร องทุ กข เมื่อตน
ถูกกระทําซึ่งละเมิดกฎหมาย เปนตน
สิทธิของปวงชนชาวไทย

ที่มา : https://sites.google.com/site/janejirajomjai/_/rsrc/1392642786151/neuxha-bth-reiyn/--hnathi-khxngphlmeuxng-di-khxng-sangkhm-tam-raththrrmnuy/topic-3261-1.jpg

1. สิทธิในครอบครัวและความเปนอยูสวนตัว ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความคุมครอง เกียรติยศ ชื่อเสียง
และความเปนอยูสวนตัว
2. สิทธิอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี บุคคลในทองถิ่นและชุมชนตองชวยกันอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อรักษาไวใหคงอยูตลอดไป
3. สิทธิในทรัพยสิน บุคคลจะไดรับการคุมครองสิทธิในการครอบครองทรัพยสินของตนและการสืบทอด
มรดก
4. สิทธิในการรับการศึกษาอบรม บุคคลยอมมีความเสมอภาคในการเขารับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
12 ป อยางมีคุณภาพและทั่วถึง โดยไมเสียคาใชจาย
5. สิทธิในการรับบริการทางดานสาธารณสุขอยางเสมอภาคและไดมาตรฐาน สําหรับผูยากไรจะไดรับ
สิทธิในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสียคาใชจาย
6. สิทธิที่จะไดรับการคุมครองโดยรัฐ เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมที่ไดรับการปฏิบัติอยางรุนแรง
และไมเปนธรรมจะไดรับการคุมครองโดยรัฐ
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7. สิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เชน บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบป และรายไดไมพอตอการ
ยังชีพ รัฐจะใหความชวยเหลือ เปนตน
8. สิทธิที่จะไดสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ โดยรัฐจะใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะแกบุคคลในสังคม
9. สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
10. สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น
อยางเปดเผย เวนแตการเปดเผยขอ มูลนั้นจะมีผ ลตอความมั่ นคงของรั ฐหรือ ความปลอดภัยของประชาชน
สวนรวม หรือเปนสวนไดสวนเสียของบุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับความคุมครอง
11. สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขโดยไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันควรตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
12. สิทธิที่บุคคลสามารถฟองรองหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกร
ของรัฐที่เปนนิติบุคคลใหรบั ผิดชอบการกระทําหรือละเวนการกระทํา ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐภายใน
หนวยงานนั้น
เสรีภาพ หมายถึง การใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไดอยางอิสระ
แตทั้งนี้จะตองไมกระทบตอสิทธิของผูอื่น ซึ่งหากผูใดใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนกอความเดือดรอนตอผูอื่น
ก็ยอมถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย เชน เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การวัด
หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งการกระทําตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลนั้นกระทําไมได เปนตน
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย

ที่มา : https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/kritfeb/ic1.jpg

1. เสรี ภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุก คนยอ มไดรับ ความคุมครองในการอาศัยและครอบครอง
เคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานของผูอื่นโดยปราศจากการยินยอมของผูครอบครอง หรือการเขา
ไปตรวจคนเคหสถานโดยไมมีหมายคนจากศาลยอมทําไมได
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2. เสรีภาพในการเดินทางและการเลื อกถิ่นที่อยู การเนรเทศบุ คคลผูมี สัญ ชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักรหรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรจะกระทํามิได
3. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสื่ อ
ความหมายโดยวิธีอื่น จะจํากัดแก บุคคลชาวไทยมิได เวนแตโ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือ การเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งการกระทําตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลนั้นจะกระทํามิได
5. เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และเสรีภาพในการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตน โดยไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ยอมเปนเสรีภาพของประชาชน
6. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไมได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุมครองประชาชนที่จะใชที่สาธารณะหรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยเมื่อประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใช
กฎอัยการศึก
7. เสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม สหพันธ สหองคกร องคก รเอกชน หรือหมูคณะอื่ น
การจํากั ดเสรีภาพตาง ๆ เหล านี้จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจกฎหมายเฉพาะเพื่อคุม ครองประโยชน
สวนรวมของประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอยหรือปองกันการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ
8. เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. เสรี ภาพในการประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี อยางเปนธรรม การจํ ากัดเสรีภาพ
ดังกลาวจะทําได โดยอาศัยกฎหมายเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
และเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันทางการคา
หนาที่ หมายถึง การกระทําหรือการละเวนการกระทําเพื่อประโยชนโดยตรงของการมีสิทธิหนาที่
เปนสิ่งที่บังคับใหมนุษยในสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑทางสังคมหรือกฎหมายบัญญัติไว จะไมปฏิบัติตาม
ไมได สวนสิทธิและเสรีภาพ เปนสิ่งที่มนุษยมีอยูแตจะใชหรือไมก็ได เชน การเสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
มีหนาที่รับการเกณฑทหาร เพื่อรับใชชาติ เปนตน
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หนาที่ของประชาชนชาวไทย

ที่มา : https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/kritfeb/ic3.jpg

1. บุคคลมีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. บุคคลมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุผลอันสมควร ยอมเสียสิทธิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
4. บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหาร
5. บุคคลมีหนาที่เสียภาษีใหรัฐ
6. บุคคลมีห นาที่ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกปอ งและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ
ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชน
ความสําคัญของการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่น
การเคารพสิทธิตอตนเองและผูอื่นที่มีตอประเทศชาติ หมายถึง การยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ
และหน า ที่ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ จะทํ า ให ป ระชาชนในชาติอ ยู ร ว มกั นอย า งมี ค วามสุ ข ทํ า ให ช าติ บ า นเมื อ ง
เจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
1. สิทธิของตนเองและผูอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
การปฏิบั ติตนตามสิทธิของตนเองภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ โดยไมกระทบสิทธิบุคคลอื่ น
ยอมไดชื่อวาบุคคลนั้นเปนผูมีสวนนําพาบานเมืองใหพัฒนา ในที่นี้จะกลาวถึงการปฏิบัติตนในการรักษาและ
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เคารพสิท ธิเ สรีภาพของตนเองและผูอื่ น ตอครอบครัว ชุม ชน สั ง คม และประเทศชาติตามที่ รั ฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยกําหนดไว ดังนี้
1) การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นทีม่ ีตอครอบครัว

ที่มา : https://i.pinimg.com/236x/c9/3f/34/c93f34323ea5c82aaadb17bf1aaa9c4c--innovation-php.jpg

ครอบครั ว ประกอบด ว ยพ อ แม ลู ก ทุ ก ครอบครั วมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ ความคุ ม ครอง
ตามรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นดวยกัน โดยเฉพาะเรื่องการใชความรุนแรง และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม
หมายความวา พอ แม และลูกจะตองไมใชความรุนแรงหรือปฏิบัติตอกันอยางไมเปนธรรม กรณีระหวางสามี
ภรรยาจะตองเคารพและรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ไมตัดสินปญหาโดยใชกําลัง กรณีระหวางบุตรกับ
บิดามารดา บุตรตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดา บิดามารดาจะตองอบรมสั่งสอนบุตรโดยใชเหตุผล ไมใช
การแกไขพฤติกรรมลูกดวยการเฆี่ยนตี เลี้ยงลูกดวยรักความเขาใจ และใชสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความสุข
สวนตัว แตตองอยูในขอบเขตและไมทําใหเกิดความเดือดรอนหรือสรางปญหาใด ๆ ใหแกบิดามารดา
2) การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นทีมีตอชุมชนและสังคม
สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเทาเทียมกันในการดํารงชีวิตในสังคม โดยสิทธิดังกลาว
จะตองไมละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคม ในที่นี้ขอยกตัวอยางสิทธิของตนเองที่มีตอชุมชนบางประการ
ดังนี้
(1) เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน ที่จะสามารถอาศัย
และครอบครองเคหสถานของตนโดยปกติสุข ไมวาจะเกิดจากการเชาหรือเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งบุคคลอื่น
จะตองใหความเคารพในสิทธินี้ แมแตเจาหนาที่ของรัฐหากจะตองเขาไปดําเนินการตามกฎหมายใด ๆ เชน
การตรวจคนเคหสถานของประชาชนก็จะทําการมิได เวนแตจะมีหมายคนที่ออกโดยศาลเทานั้น
(2) เสรีภาพในการเดินทางและการติดตอสื่อสาร ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพที่จะเดินทางไป
ในที่ ตาง ๆ บนผื นแผ นดิน ไทยไดทุ ก พื้ น ที่ ของประเทศไทย และสามารถเลื อ กถิ่นที่ อ ยูอ าศัย ณ ที่ ใดก็ ไ ด
ในประเทศไทย รวมทั้งชาวไทยทุกคนสามารถที่จะติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นไมวาจะเปนทางจดหมาย โทรศัพท
หรืออินเทอรเน็ต
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(3) เสรีภาพในการนับถือศาสนา สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพที่จะนับถือศาสนา
แตกตางกันได ซึ่งบุคคลอื่นในสังคมรวมทั้งรัฐจะตองใหความเคารพสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้ดวย
(4) เสรีภาพในทางวิชาการ เยาวชนไทยทุกคนจะตองไดรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานไมนอยกวา
12 ป โดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้คนไทยทุกคนยังมีสิทธิในการที่จะศึกษาคนควาหรือทําวิจัยตามที่ตองการ
โดยไมขัดตอกฎหมาย

ที่มา : https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkQZi665uPk8tuXiAB4f7WWaEvVbEkohvjEKKC3bGREf4RBlaH6Q

(5) เสรี ภาพในการชุม นุม อยางสงบโดยปราศจากอาวุธ หมายถึง ประชาชนทุก คน
มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม แต ต อ งเป น ไปโดยสงบ ปราศจากอาวุ ธ และต อ งไม ร บกวนสิ ท ธิ ข องผู อื่ น
การปราศจากอาวุธนั้น หมายรวมถึง หามทุกคนที่มารวมชุมนุมพกพาอาวุธเขามาในที่ชุมนุมเด็ดขาด บุคคลใด
พกพาอาวุธเขามาในที่ชุมนุม บุคคลนั้นจะไมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไดกลาวมาขางตน

ที่มา : https://3.bp.blogspot.com/-w-hw-RTGYu0/WFE4SLaSAuI/AAAAAAAAAE0/tPRwB_iXj8byXn2p5_kGlhkg1Fhe3f8wCLcB/s1600/17.jpg

(6) สิทธิเสรีภาพในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ทุกคนยอม
มีสวนร วมในการอนุรัก ษ และรวมสื บสานศิลปะหรือ วัฒ นธรรมอันดีง ามของทอ งถิ่นและของประเทศชาติ
เพื่อใหดํารงอยูตอไปกับอนุชนรุนหลัง
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(7) สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะตองไมเอารัด
เอาเปรียบผูอื่น เชน ผูประกอบการจะตองเคารพและซื่อสัตยตอผูบริโภค และไมเอาเปรียบผูบริโภค เปนตน
3) การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นทีม่ ีตอประเทศชาติ
(1) สิทธิในการมีสวนรวม หมายถึง สิทธิการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของ
เจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการดานการปกครอง อันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของคนในสังคม
โดยตรง
(2) สิทธิทจี่ ะฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรของรัฐที่เปนนิติบุคคล ประชาชน
มีสิทธิทจี่ ะฟองรองหนวยงานตาง ๆ เหลานี้ใหรับผิดชอบ หากการกระทําใด ๆ หรือการละเวนการกระทําใด ๆ
ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนตอ
ศาลปกครอง
(3) สิทธิที่จะตอตานโดยสันติวิธี การกระทําใดที่จะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน การตอตานการทําปฏิวัติ
รัฐประหาร เปนสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาตอตาน แตตองเปนไปโดยสันติวิธี เปนตน
2. แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น
การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผูอื่นในสังคม เปนสิ่งที่ชวยจัดระเบียบใหกับสังคม
สงบสุข โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น สามารถแสดงออกได
หลายประการ เชน การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปนตน
2) รูจักใชสิทธิของตนเองและแนะนําใหผูอื่นรูจักใชสิทธิของตนเอง
3) เรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน
สิทธิเสรีภาพของความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน เปนตน
4) ปฏิบัติตามหนาที่ของชาวไทยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน การออกไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง การเสียภาษีใหรัฐเพื่อนําเงินมาพัฒนาประเทศ เปนตน

ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTk-uF7g6FAa3GqzdNTFkl16nTgMPucaw_BOpB9jLPaArCpvU
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3. ผลที่ไดรับจากการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น
1) ผลที่เกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมานรักใคร ไมมีความแตกแยก
ไมแบงเปนพวกเปนเหลา บานเมืองก็จะสงบสุข เกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมจะสดใส ปราศจากการระแวง
ตอกัน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ สามารถดําเนินไปอยางราบรื่น นักลงทุน นักทองเที่ยวก็จะเดินทางมาเยือน
ประเทศของเราดวยความมั่นใจ
2) ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนในสังคมรูจักสิทธิของตนเอง และของ
คนอื่ น ก็จะนําพาใหชุมชนหรื อสั งคมเกิ ดการพั ฒนา เมื่อ สัง คมมั่ นคงเขมแข็ง ก็จะมีส วนทําใหป ระเทศชาติ
เขมแข็ง เพราะชุมชนหรือสังคมเปนสวนหนึ่งของประเทศชาติบานเมืองโดยรวม
3) ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันแรกของสังคม เมื่อครอบครัวเขมแข็ง
และอบรมสั่งสอนใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนรูบทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเองและปฏิบัติตามที่กฎหมาย
และรัฐธรรมนูญไดใหความคุมครองไดอยางเครงครัด โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกอื่นในสังคม ก็จะ
นําพาใหสังคมและประเทศชาติเขมแข็งตามไปดวย
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กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนยกตัวอยางสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของตนเองตามรัฐธรรมนูญ
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เรื่องที่ 2 ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการเปนพลเมืองที่ดีมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ความหมาย ความสําคัญของระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายกับการเปนพลเมืองที่ดี
ในสังคมปจจุบัน มีการใชระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมายในการอยูรวมกัน เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง หากมีผูใดดําเนินชีวิตไมเปนไปตามกฎ กติกา กฎหมาย อาจเสี่ยงที่จะนําไปสูการเปน
ผูทุจริตได
ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไวเ ปนแนวปฏิบั ติหรื อดําเนินการ เชน ระเบียบวินัย ระเบียบ
ขอกําหนด
กฎ หมายถึง ขอกํ าหนดหรื อ ขอ บัญ ญั ติที่ บั งคับ ให ตองมี การปฏิบัติตาม เชน พระราชกฤษฎีก า
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
กติกา หมายถึง กฎเกณฑหรือขอตกลงที่บุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป กําหนดขึ้นเปนหลักปฏิบัติ เชน
กติกาชกมวย กติกาฟุตบอล
กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑที่ผูมีอํานาจตราขึ้น เพื่อใชบัง คับบุคคลให ปฏิบัติตามเปนการทั่วไป
ผูใดไมปฏิบัติตามยอมไดรับผลราย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกําหนดระเบียบ ความสัมพันธระหวางบุคคล หรือ
ระหวางบุคคลกับรัฐ หรือเพื่อใชในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณี อันเปนที่ยอมรับ
นับถือกันได
พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตนเอง รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมไมละเมิดลวงล้ําสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
การทุจริต คือ การคดโกง ไมซื่อสัตยสุจริต การกระทําที่ผิดกฎหมาย เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขัน การใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชนหรือใหไดรับสิ่งตอบแทน การใหหรือการรั บ
สินบน การกําหนดนโยบายที่เอื้อประโยชนแกตนหรือพวกพองรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย
ปญหาการทุจริต เปนปญหาที่สําคัญทัง้ ของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ปญหาการทุจริต
จะทําใหเกิดความเสื่อมในดานตาง ๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปญหาดังกลาวก็จ ะ
รุนแรงมากขึ้น และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซอน ยากแกการตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระทําเพียงสองฝาย
ปจ จุบั นการทุ จ ริตจะกระทํ ากั นหลายฝ าย ทั้ ง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือ ง เจาหนาที่ของรั ฐ และเอกชน
โดยประกอบดวยสองสวนใหญ ๆ คือ ผูใหผลประโยชนกับผูรับผลประโยชน ซึ่งทั้งสองฝายนี้จะมีผลประโยชน
รวมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน สมเหตุสมผลตอกัน ก็จะนําไปสูปญหาการทุจริตได บางครั้งผูที่รับผลประโยชน
ก็เปนผูใหประโยชนไดเชนกัน
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปนพลเมืองที่ดีมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยมีองคกรอิ สระและหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกั นและปราบปรามการทุ จริต รวมถึง
การออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน อันจะสงผลให
สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม รวมทั้งการสรางพลเมืองดี มีความเขมแข็ง
เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่สําคัญ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิม่ เติม
2) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม
3) พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
และที่แกไขเพิม่ เติม
4) พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
6) ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ และความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
7) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
8) ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยวิธีการดําเนินการคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. 2559
9) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ตามกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557
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กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนยกตัวอยางการเปนพลเมืองที่ดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอนื่
ความหมายของคําวารับผิดชอบ
รับผิดชอบ หมายถึง ยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในกิจการที่ตนเองไดทําลงไปหรือที่อยูในความดูแล
ของตนเอง
ความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึง การรับรูฐานะและบทบาทของตนที่เปนสวนหนึ่งของสังคม
ซึ่งจะตองดํารงตนอยูในสภาพที่ชวยเหลือตนเองได โดยที่บุคคลควรจะวิเคราะหและแยกแยะวาสิ่งใดถูกหรือผิด
เหมาะสมหรือไม และมีความสามารถที่จ ะเลือกตัดสินใจในการเปนที่ ยอมรับของสังคม ความรั บผิดชอบ
ตอตนเอง แบงไดเปน
1. ความรับผิดชอบในดานการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง คือ สามารถเอาใจใสและระมัดระวัง
สุขภาพอนามัยของตนเอง ใหมีความสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ
2. ความรับผิดชอบในการหาเครื่องอุปโภคบริโภค คือ สามารถจัดหาและดูแลเครื่องใชสวนตัวให
เปนระเบียบเรียบรอย อยูในสภาพที่สามารถใชงานไดเหมาะสม
3. ความรับผิดชอบในดานสติปญญาและความสามารถ คือ ตั้งใจศึกษาเลาเรียนใฝหาความรูตาง ๆ
การฝกฝนตนเองในดานประสบการณตาง ๆ
4. ความรับผิดชอบในดานความประพฤติ คือ รูจักประพฤติใหเหมาะสม เปนผูมีระเบียบวินัย ดํารงตน
ใหอยูในคุณธรรม จริยธรรม
5. ความรับผิดชอบในดานมนุษยสัมพันธ คือ รูจักที่จะปรับตัวใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง
เหมาะสม
6. ความรับผิดชอบในดานเศรษฐกิจสวนตัว คือ รูจักวางแผนและประมาณการใชจายของตน โดยยึด
หลักการประหยัดและอดออม
7. ความรับผิดชอบเรื่องการงาน คือ เมื่อไดรับมอบหมายใหทํากิจใดก็ตองทําใหเรียบรอยภายใน
เวลาที่กําหนด
8. ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน คือ ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งผลดีหรือในดานที่เกิดผล
เสียหาย

ที่มา : https://www.wikihow.com/images_en/thumb/0/00/Be-Responsible-Step-18-Version-2.jpg/v4-728pxBe-Responsible-Step-18-Version-2.jpg
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ความรับผิดชอบตอผูอื่น หมายถึง ภาระและหนาที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวของและมีสวนรวมตอสวัสดิภาพ
ของผูอื่นในสังคมที่ตนเปนสมาชิก ดวยเหตุที่บุคคลทุกคนเปนสวนประกอบของสังคมไมวาจะเปนสังคมขนาดเล็ก
จนถึงสั งคมขนาดใหญ ไดแก ครอบครัว ชั้นเรียน สถานศึก ษา ชุมชน และประเทศชาติ ตามลํ าดับ ดังนั้น
การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมตองสงผลกระทบตอสังคมสวนรวมไมมากก็นอย เมื่อบุคคลทุกคนมี
ภาระหนาที่ที่จะเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของสังคมที่ตนดํารงอยู บุคคลจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบตองปฏิบัติ
ตอสังคม 5 ประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบตอบิดามารดาและครอบครัว ไดแก ใหความเคารพและเชื่อฟง ชวยเหลือการงาน
ใหเต็มความสามารถในแตละโอกาสอันสมควร ประพฤติตนเปนคนดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ไมนําความเดือดรอน
มาสูครอบครัวและชวยกันรักษา และเชิดชูชื่อเสียงวงศตระกูล
2. ความรับผิดชอบตอเพื่อน ไดแก การใหความรักแกเพื่อนเปรียบเสมือนพี่นองของตน ตักเตือน
เมื่อเพื่อนกระทําผิด คอยแนะนําใหเพื่อนกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ชวยเพื่อนอยางเหมาะสมและถูกตอง ไมเอารัด
เอาเปรียบ ใหอภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือบาดหมางกัน ใชถอยคําสุภาพตอกันดวยความออนโยน
3. ความรับผิดชอบตอสถานศึกษาครูอาจารย ไดแก การตั้งใจศึกษาเลาเรียน ไมหนีเรียน เคารพ
และเชื่อฟงครูอาจารย ชวยเหลือกิจกรรมงานของสถานศึกษาอยางเครงครัด รักษาความสะอาด ไมทําลายทรัพย
สมบัติของสถานศึกษา รักษาและสรางชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา
4. ความรับผิดชอบตอชุมชน ในฐานะที่เปนสมาชิกของชุมชน ไดแก เคารพ และปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือภายในชุมชนของตน ชวยรักษาสาธารณสมบัติและใหความรวมมือ
ในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน ไมละเลยตอพลเมืองดี
5. ความรับผิดชอบตอประเทศชาติ ไดแก ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตาง ๆ ของสังคม รักษา
สาธารณสมบัติของชาติ ใหความรวมมือและชวยเหลือเจาหนาที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักษาความสามัคคีของคนในชาติ ดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมแหงความเปนไทย

ที่มา : http://www.goodyear.co.th/wp-content/uploads/gy_th_csr_03.jpg
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แนวทางการประยุกตความรับผิดชอบมาใชในการดําเนินชีวิต
แนวทางปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตที่รับผิดชอบตอสังคม มีแนวทางปฏิบัติในฐานะพลเมืองดี
ผูรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
1. มีวินัยในตนเอง เด็ดเดี่ยว บังคับใจตนเองได สามารถกระทําสิ่ง ตาง ๆ ที่ ตนตองการ
จะกระทํา และละเวนสิ่งตาง ๆ ที่ตนเองตองการจะละเวนได สามารถจูงใจตนเองได
2. มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตน รักษาสิทธิของตนไว
เมื่อเห็นการกระทําที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ตองกลาที่จะคัดคาน แสดงความไมเห็นดวย หรือแสดงประชามติ
รวมกัน เพื่อแสดงความไมพึงใจ หรือเพื่อใหฝายที่กระทําผิด หรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไดรูตัว หรือละเลิก
การกระทํานั้น ๆ เสีย
3. มีจิตใจ หรือมีจิตสาธารณะ มีจิตใจกวางขวาง มุงรักษาผลประโยชนของสวนรวมมากอน
ประโยชนสวนตนเสมอ หากร่ํารวยมีเงินทอง มีฐานะแลว เมื่อมีโอกาสที่จะชวยเหลือกิจการสาธารณะ หรือ
ชวยเหลือผูตกทุกข ผูผจญกับทุพภิกขภัย วาตภัย อุทกภัย ก็ใหความชวยเหลือบางตามกําลังศรัทธา
4. มีความรับผิดชอบตอสวนรวม ชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติกลางของสวนรวม สิ่งใด
ที่ เ ป น ของสาธารณะ เช น ถนนหนทาง บ อ น้ํ า ฝายน้ํา ล น แม น้ํ าลํ าคลอง จะต อ งหวงแหน ร วมกั นทํ า นุ
บํารุงรักษาไว เพื่อใหคนทั้งหลายไดใชประโยชนรวมกัน
5. มีความผูกพันและยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีส วนรวม
ทํางานรวมกัน รวมแสดงความคิดเห็น แสดงมติ และลงมือกระทําการตาง ๆ เหลานั้นดวยกัน มุงมั่นในการทํางาน
เปนทีม มีความพรอมเพรียงสมานฉันทกันดี
6. ใหความรวมมือ และมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมและสมาคม ยินดีและเต็มใจรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ที่กลุมและสมาคมริเริ่มขึ้นมา เปนงานอาสาสมัคร งานที่รวมกันทําบุญทํากุศลเพื่อชวยเหลือ สงเคราะห
แกผูยากไร แกสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
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กิจกรรมที่ 3
ใหผูเรียนยกตัวอยางพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติตนทีแ่ สดงถึงการมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
มาอยางนอย 3 ขอ
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เรื่องที่ 4 ความเปนพลเมือง
ความหมายของคําวา ความเปนพลเมือง
พลเมือง หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ
ความเปนพลเมือง คือ สถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรอง ซึ่งไดแก
สิทธิและหนาที่แหงความเปนพลเมืองแกบุคคล (เรียก พลเมือง) ซึ่งอาจรวมสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การทํางาน
และอาศัยอยูในประเทศ สิ ท ธิกลั บ ประเทศ สิ ท ธิครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย การคุม ครองทางกฎหมาย
ตอรัฐบาลของประเทศ และการคุมครองผานกองทัพหรือการทูต พลเมืองยังมีหนาที่บางอยาง เชน หนาที่
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ จายภาษี หรือรับราชการทหาร บุคคลอาจมีความเปนพลเมืองมาก และบุคคลที่ไม
มีความเปนพลเมือง เรียก ผูไรสัญชาติ
การสรางความเปนพลเมืองไมไดเฉพาะแตการทําใหประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่ที่ตนเองมีเทานั้น
แตตองหันมาสนใจที่จะสรางใหพลเมืองเกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาสวนตัว และ
อยูรวมกันอยางสันติภาพ สันติสุข มีอิสระที่ จะกระทําใด ๆ ภายใตขอบเขตกฎหมายโดยไมลวงละเมิดสิท ธิ
เสรี ภาพของผูอื่ น การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยจะประสบความสํ าเร็ จไดนั้น จําเปนจะตอ งสร าง
“พลเมื อง” ที่ สามารถปกครองตนเองได ซึ่ง ทุก สั งคมทุ ก ประเทศตองการเหมือ นกัน และหากสั งคมไทย
มีประชาชนที่เปนพลเมืองและเขาใจในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงก็จะทําใหประเทศพัฒนากาวหนา
และมีความมั่นคงอยางยั่งยืน

ที่มา : https://sites.google.com/site/fernzcxy/_/rsrc/1393160763348/8citizenship/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
?height=313&width=320

แนวทางการประยุกตความเปนพลเมืองมาใชในการดําเนินชีวิต
ความเปนพลเมืองในการดําเนินชีวิต ควรปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม
โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหเปนสังคมและเปนประเทศ
ประชาธิปไตยอยางแทจริงตามหลักการประชาธิปไตย

86
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง
ประเทศ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็ จไดนั้นจะตอ งสรางความเปนพลเมือ ง
ใหประชาชนสามารถปกครองตนเองได ดังนั้น ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีคุณลักษณะ
ที่สําคัญ คือ เปนบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง ตอสังคม อีกทั้งดํารงตน
เปนประโยชนตอสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ใหเปนสังคม
ประชาธิป ไตย ซึ่ งการสร างพลเมื อ งให มี ความเป นพลเมื อ งในระบอบประชาธิปไตยนั้น มี หลั ก พื้ นฐานอยู
3 ประการ ดังนี้
1. เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ทุกคนเกิดมามีคุณคาเทากันมิอาจลวงละเมิดได การมีอิสรภาพ
และความเสมอภาค การยอมรับ ในเกียรติภูมิของแตละบุคคล โดยไมคํานึงถึงสถานภาพทางสัง คม ยอมรั บ
ความแตกตางของทุกคน
2. เคารพสิ ทธิ เสรีภาพ และกฎกติก าของสั งคมที่ เปนธรรม โดยใหความสํ าคัญตอ สิทธิ เสรีภาพ
การมีกฎกติกาที่วางอยูบนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักนิติรัฐในการคุมครองสิทธิ เสรีภาพมิใหถูกละเมิด
3. รั บ ผิ ดชอบตอ ตนเอง ผู อื่ น และสั ง คม โดยตระหนัก ถึง บทบาทหนาที่ ของความเป นพลเมื อ ง
ในระบอบประชาธิปไตยที่มุงเนนเนื้อหาที่มีคุณลักษณะสําคัญในหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง ตอสังคม
การดํารงตนเปนประโยชนตอสังคมชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใชสติปญญาในการแกไขปญหาดวยเหตุและผล
ดังนั้น หากประชาชนไดเขาใจในหลักพื้นฐานความเปนพลเมือง ทั้ง 3 หลักการที่กลาวขางตนอยาง
ถูกตองแลว และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดก็จะทําใหสังคมไทย พัฒนาเปนสังคมประชาธิปไตยอยาง
แทจริง
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กิจกรรมที่ 4
ใหผูเรียนบอกความหมายของคําวา “พลเมือง” และ “ความเปนพลเมือง”
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เรื่องที่ 5 ความเปนพลโลก
ความหมายของคําวา ความเปนพลโลก
พลโลก หมายถึง ชาวโลก พลเมืองของโลก (พจนานุกรม) ที่อาศัยอยูในประเทศตาง ๆ ในโลก ซึ่งมี
ความเหมือนและความแตกตางกันหลายดาน เชน ดานภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต ทั้งนี้
ในความเหมือนและความแตกตางกัน พลโลกจะอยูรวมโลกกันอยางสันติสุขได ตองมีความเขาใจ ยอมรับ และ
เรียนรูซึ่งกันและกัน
แนวทางการประยุกตความเปนพลโลกมาใชในการดําเนินชีวิต
1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสังคม เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับของสังคมและบทบัญญัติของกฎหมาย เชน ไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น หรือไมกระทํา
ความผิดตามที่กฎหมายกําหนด ก็จะทําใหรัฐไมตองเสียงบประมาณในการปองกันปราบปราม และจับกุมผูที่
กระทําความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังทําใหสังคมมีความเปนระเบียบสงบสุข ทุกคนอยูรวมกันอยางสมานฉันท
ไมหวาดระแวงคิดรายตอกัน
2. เปนผูมีเหตุผลและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทุกคนยอมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกัน ซึ่งการรูจักการใชเหตุผลในการดําเนินงาน จะชวยประสานความสัมพันธ ทําใหเกิด
ความเขาใจอันดีงามตอกัน
3. ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ เมื่อมีความขัดแยงกันในการดําเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็น
ที่แตกตางกันและจําเปนตองตัดสินปญหาดวยการใชเสียงขางมากเขาชวย และมติสวนใหญตกลงวาอยางไร ถึงแมวา
จะไมตรงกับความคิดของเรา เราก็ตองปฏิบัติตามเพราะเปนมติของเสียงสวนใหญ
4. เปนผูนํามีน้ําใจประชาธิปไตย และเห็นแกประโยชนสวนรวม ผูที่มีความเปนประชาธิปไตยจะตองมี
ความเสียสละในเรื่องที่จําเปน เพื่อผลประโยชนของสวนรวมและรักษาไวซึ่งสังคมประชาธิปไตย เปนการสงผล
ตอความมั่นคงและความกาวหนาขององคกรซึ่งสุดทายแลว ผลประโยชนดังกลาวก็ยอนกลับมาสูสมาชิกของ
สังคม เชน การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ถึงแมวาเราจะมีอาชีพบางอยางที่มีรายไดตลอดเวลา เชน คาขาย แตก็ยอม
เสียเวลาคาขาย เพื่อไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเราตองมีน้ําใจชวยเหลือกิจกรรมสวนรวม เชน การสมัครเปน
กรรมการเลือกตั้ง หรือสมาคมบําเพ็ญประโยชนสวนรวม เปนตน
5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ควรรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เชน บุคคลมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การพูด แตตองไมเปนการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใสรายผูอื่นใหเสียหาย
6. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ในการอยูรวมกันในสังคมยอมตองมีการ
ทํางานเปนหมูคณะ จึงตองมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ ใหสมาชิกแตละคนนําไปปฏิบัติตามที่
ไดรับหมอบหมายไวอยางเต็มที่
7. มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง ในสัง คมประชาธิป ไตยนั้น สมาชิกทุกคนตองมี
สวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เชน การเลือกตั้ง เปนตน
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8. มีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ชวยสอดสอ ง
พฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงตาง ๆ ไมหลงเชื่อขาวลือ คํากลาวรายโจมตี ไมมองผูที่ไมเห็นดวย
กับเราเปนศัตรู รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงตาง ๆ ดวยสันติวิธี
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไวเปนหลักในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลใหดําเนินไปอยางเหมาะสม ถึงแมจะไมมีบทลงโทษใด ๆ ก็ตาม
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กิจกรรมที่ 5
ใหผูเรียนบอกแนวทางการประยุกตความเปนพลโลกมาใชในการดําเนินชีวิต มาอยางนอย 3 ขอ
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แบบทดสอบหลังเรียน
1. ขอใดตอไปนี้เปนการปองกันการทุจริต
ก. ตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ข. ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจางใหโปรงใส
ค. การเพิ่มโทษในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ง. การปลูกจิตสํานึกโตไปไมโกงใหแกเด็ก ๆ

นาย ก. เปนขาราชการเกษียณ ตอมาไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล รูล วงหนาจากการประชุมสภา
วา สภาเทศบาลอนุมัติใหตัดถนนผานชุมชนแหงหนึง่ นาย ก. จึงไดไปกวานซื้อที่ดินบริเวณที่ถนนตัดผาน
เพื่อเก็งกําไรที่ดิน
2. จากขอความขางตน พฤติกรรมของ นาย ก. เปนผลประโยชนทับซอนรูปแบบใด
ก. การรับผลประโยชนตาง ๆ
ข. การรูขอมูลภายใน
ค. การทํางานหลังเกษียณ
ง. การทําธุรกิจของตนเอง
3. ขอใดไมใชการประพฤติตนตามหลักความเปนพลเมืองโลกมาใชในการดําเนินชีวิต
ก. นํารถไปจอดขวางหนาบานคนอื่นในหมูบาน
ข. ผูที่มีจิตอาสาไปรวมกันพัฒนาคลอง
ค. การประชุมชาวบานในการประชาพิจารณเพือ่ ทําถนนในหมูบาน
ง. ชวยแจงขาวกับตํารวจเมื่อพบเจอวัยรุนมั่วสุมยาเสพติดในชุมชน
4. การเลือกตั้งองคกรนักศึกษา กศน. เปนการสงเสริมเรื่องใด
ก. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ข. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ค. ฝกใหผเู รียนเห็นคุณคาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ง. ถูกทุกขอ
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5. หากเรามีหลัก STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริตแลว จะสงผลใหสงั คมเปนอยางไร
ก. ประชาชนชาวไทยจะมีความตื่นตัวตอการทุจริตมากขึ้น
ข. ประชาชนชาวไทยมีความสนใจตอขาวสารการทุจริตมากขึ้น
ค. ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตมากขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
6. พฤติกรรมในขอใดที่แสดงวาเปนผูขาดความละอาย
ก. การแอบรับเงินจากผูสมัคร อบต.
ข. พอชวยหาเสียงใหลกู ทีส่ มัคร ส.ส.
ค. ผูสมัคร ส.ส. เดินหาเสียงในตลาด
ง. ขามถนนบนทางมาลาย
7. ขอใดเปนการทุจริต
ก. ผูรบั เหมากอสรางยื่นซองประมูลประกวดราคา
ข. นักการเมืองออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยพิบัติโดยมอบของให
ค. นักธุรกิจนํากระเชาผลไมไปเยี่ยมภูมปิ ญญาในหมูบ าน
ง. เจาหนาที่ของรัฐใหบริการนักธุรกิจ โดยจายเงินตามชองทางตามปกติของทางราชการ
แตเพิ่มเงินใหเปนคาบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
8. เปาหมายของกระบวนการคิดเปน คือขอใด
ก. ความสุข
ข. การคิดเปน
ค. แกปญหาเปน
ง. การประเมินผล
9. พฤติกรรมในขอใดเปนการไมทนตอการทุจริตหรือการกระทําที่ไมถูกตอง
ก. แจงเจาหนาที่ตํารวจทันทีที่พบเห็นการแซงคิว
ข. ใชวิธีการประณามตอสาธารณชนทุกครั้งที่พบเรื่องไมถูกตอง
ค. บอกผูแซงคิวใหทราบ และไปตอทายแถว
ง. ไมสนใจถาเราไมเดือดรอน
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10. ขอใดหมายถึง พลเมือง
ก. คนของรัฐ
ข. คนทั่วไปของประเทศ
ค. ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ
ง. สมาชิกของสังคม
11. ขอใดเปนพฤติกรรมของพนักงานในหางสรรพสินคาที่ถือวามีจิตสํานึกที่ดี
ก. ปฏิบัติตามระเบียบของหางสรรพสินคา
ข. เลือกการใหการบริการตอลูกคา
ค. เก็บเงินไดแลวนําไปคืนเจาของ
ง. ตองการใหหางสรรพสินคามีชื่อเสียง
12. กรณี นาย ก. ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการในธนาคารพาณิชยเอกชนแหงหนึ่ง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และบริษัท A ซึ่งมีภรรยาของ นาย ก. ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ไดมาขอ
สินเชื่อจากธนาคารที่ นาย ก. ทํางานอยู แตขาดคุณสมบัติของผู กูตามที่ธนาคารกําหนด อยากทราบวา
นาย ก. จะตองปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของบริษัท A เต็มจํานวน
ข. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินสินเชื่อของบริษัท A แตมีเงื่อนไขอนุมัติภายในวงเงินรอยละ 50
ค. กําหนดใหบริษัท A นําหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อมากกวาปกติ
ง. ไมอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
13. การกระทําในขอใดไมใชการทุจริต
ก. การใหผูอื่นรับโทษแทนตน โดยใหคาจางตอบแทน
ข. การใหเงินเจาหนาทีเ่ พื่อเปนคาสงเอกสารที่ขอไว
ค. การอํานวยความสะดวกเปนพิเศษเพื่อใหงานของตนเองราบรื่น
ง. การสับเปลี่ยนสินคาทีม่ ีคุณภาพต่ํากวาใหกับลูกคา
14. วัฒนธรรม ประเพณี เปนขอมูลดานใดของกระบวนการคิดเปน
ก. ตนเอง
ข. สังคมและสิ่งแวดลอม
ค. วิชาการ
ง. ถูกทุกขอ
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15. ภูมิคุมกันที่ทําใหบุคคลไมกระทําทุจริตจะตองประกอบดวย
ก. ความรู ความเขาใจ และปลุกใหตื่นรู
ข. ความรู ความเขาใจ และความเปนผูนํา
ค. ความรู ความเขาใจ และความเอื้ออาทร
ง. ความรู ความเขาใจ และการมุงไปขางหนา
16. การมีจิตพอเพียงตานทุจริต ควรเริม่ จากขอใดเปนอันดับแรก
ก. สังคม
ข. ตนเอง
ค. ครอบครัว
ง. ประเทศชาติ
17. STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เปนการนําหลักการใดมาประยุกตใชตอตานการทุจริต
ก. หลักคิดเปน
ข. หลักศีลธรรม
ค. หลักสมดุล
ง. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18. บุคคลจะเกิดความละอายตอการทุจริต ควรเริม่ ตนจากขอใดเปนสําคัญ
ก. ความกลัวผูอื่นรู
ข. ความตระหนักถึงผลเสีย
ค. ความฉลาดรอบรู
ง. ความกาวหนาในการทํางาน
19. ขอใดหมายถึง การกระทําทีเ่ ปนประโยชนสวนรวม
ก. เจาหนาที่ของรัฐใชเครื่องพิมพของสํานักงานพิมพรายงานสงอาจารย
ข. ใชเครื่องตัดหญาของหนวยงานรัฐไปตัดหญาทีบ่ านของหัวหนา
ค. เก็บใบไมแหงจากสวนสาธารณะไปทําปุยหมักทีบ่ าน
ง. ยืมเกาอีจ้ ากหนวยงานของรัฐไปใชจัดงานบวชที่บาน
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20. หนวยงานใดมีหนาที่โดยตรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ก. ป.ป.ง.
ข. ป.ป.ช.
ค. สตง.
ง. สคบ.

-------------------------------
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค.
ค.
ก.
ข.
ข.
ง.
ง.
ก.
ข.
ค.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ข.
ข.
ง.
ก.
ง.
ข.
ง.
ข.
ค.
ก.

แบบทดสอบหลังเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข.
ข.
ก.
ง.
ง.
ก.
ง.
ก.
ค.
ค.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ค.
ง.
ข.
ข.
ก.
ข.
ง.
ข.
ค.
ข.
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แนวคําตอบกิจกรรม
บทที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
กิจกรรมที่ 3
แนวคําตอบ
1.1 การกระทําเขาขายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม มีอะไรบาง
1. การรับผลประโยชนตาง ๆ
2. การทําธุรกิจกับตัวเอง เปนคูสญ
ั ญา
3. การทํางานหลังเกษียณ
4. การทํางานพิเศษ
5. การรูขอมูลภายใน
6. การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
7. การทําโครงการลงในเขตเลือกตั้ง
8. ความสัมพันธระหวางเครือญาติ
9. การใชอิทธิพลเพื่อผลประโยชนบางอยาง
1.2 เราจะชวยปองกันการทุจริตการเกิดผลประโยชนทบั ซอนไดอยางไร
1. ตองคิดแยกแยะระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน
เพื่อไมใหเปนตนเหตุของการคอรรปั ชัน
2. ตองคิดถึงประโยชนสวนรวมกอน
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บทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
แนวคําตอบ
1. ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการเลือกตั้งไดอยางไร ตอบมาอยางนอย 3 ขอ
1. รณรงคใหมีการไปใชสิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้ง
2. ติดตามขาวสารของผูแทนมาเผยแพร
3. การรวมกิจกรรมประกวดคําขวัญ
4. เชิญชวนกันไปใชสิทธิ์ออกเสียง
5. แนะนําคนในครอบครัว หรือเพื่อนบานใหเห็นภัยของการซื้อขายเสียง และรวมกันรณรงค
ตอตาน
2. จากภาพที่กําหนด
2.1 เด็กผูชายกําลังทําขอสอบ
2.2 ไมถูกตอง เพราะ คิดจะลอกขอสอบของผูอื่น
2.3 ไมควรทํา เพราะ เปนสิ่งที่ไมถูกตอง ไมซื่อสัตยตอตนเอง
2.4 ไมภาคภูมิใจ เพราะ ไมไดทําขอสอบตามความสามารถของตน และเปนการทุจริตการสอบ
2.5 ผูเรียน ควรปฏิบัติตนดังนี้
1. ไมลอกขอสอบ หรือไมถามคําตอบจากเพื่อนผูเรียน
2. ตั้งใจเรียน ทําแบบฝกหัด และอานหนังสืออยางสม่ําเสมอ
3. เมื่อเรียนไมเขาใจควรถามผูร ู ครู เพื่อน
กิจกรรมที่ 2
แนวคําตอบ
1. ตัวอยางการกระทําที่เปนการทุจริตคอรรัปชัน มีดังนี้
1. การเสนอโครงการหรือเลือกโครงการที่ไมใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาก แตมีโอกาส
ที่จะไดเงินใตโตะมากกวา
2. การซื้อวัสดุอุปกรณที่ต่ํากวามาตรฐาน หรือราคาสูงกวาความเปนจริง
3. การจายเงินใหกับเจาหนาที่เพื่อใหมีการยกเวนกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย
4. การยักยอกทรัพยสินของรัฐไปเปนของตน
5. การซื้อขายตําแหนงหรือการกระทําที่มีผลกระทบตอระบบคุณธรรมของราชการ
6. การใหและรับสินบน การขูเข็ญบังคับและการใหสิ่งลอใจ ฯลฯ
2. ผลเสียที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชัน
1. บอนทําลายศีลธรรมของทุกสังคม
2. รุกล้ําสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของคนยากจนและออนแอ
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3. ทําใหประชาธิปไตยออนแอ
4. ขัดตอกฎ กติกา กฎหมาย ซึ่งเปนพื้นฐานของทุกสังคม
5. ขัดขวางการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
6. ทําใหสังคมผูยากไรและผูดอยโอกาสไมไดรับประโยชนจากระบบเศรษฐกิจเสรี
3. แนวทางการปองกันการทุจริตคอรรปั ชัน
1. มีความซื่อสัตย สุจริต ไมทนตอการทุจริตและการกระทําที่ไมถูกตอง คํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
2. เลือกผูนําชุมชน นักการเมืองที่มีความมุง มั่นตั้งใจทีจ่ ะอาสาเขามาทํางานเพือ่ ประโยชนของ
บานเมืองอยางแทจริง
3. แสวงหาความรูใหเทาทันเทคนิคกลโกง และการทุจริตคอรรปั ชันทุกวิธี
4. มีสวนรวมในการรณรงคตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องในชุมชน หมูบาน ตําบล และ
ทุกภาคสวนของสังคม
ฯลฯ
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บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
กิจกรรมที่ 2
แนวคําตอบ

บุคคลในขาวขาดคุณธรรม

บุคคลในขาวมีความโลภ

พฤติกรรมที่ทจุ ริต
โดยไมมีความพอเพียง
บุคคลในขาวเห็นแกประโยชน
สวนตนมากกวาประโยชน
สวนรวม

บุคคลในขาวเห็นแก
อามิสสินจาง
บุคคลในขาวไมมีภูมิคุมกัน
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บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
กิจกรรมที่ 1
แนวตอบ
1. สิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เชน สิทธิในการครอบครองที่ดิน สิทธิในการเรียนฟรี สิทธิในการรับ
บริการสาธารณสุข
2. หนาที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เชน การเสียภาษี การเกณฑทหาร เปนตน
3. เสรีภาพสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เชน การมีเสรีภาพที่จะกระทําการใด ๆ ในเคหะสถานของตนเองได
แตตองไมเปนการรบกวนสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เปนตน
กิจกรรมที่ 2
แนวตอบ
1. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
2. ชวยสอดสอง ดูแลพฤติกรรม หรือการกระทําทีเ่ สี่ยงตอการทุจริต
3. มีสวนรวมในการรณรงคการปองกันและปราบปรามทุจริตในชุมชน
ฯลฯ
กิจกรรมที่ 3
แนวตอบ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเอง เชน การรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
ความรับผิดชอบในเรื่องงานที่ไดรบั มอบหมาย รับผิดชอบตอการกระทําของตน ฯลฯ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูอ ื่น เชน การดูแลบิดามารดา การเคารพครู อาจารย
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของชุมชนและสังคม ฯลฯ
กิจกรรมที่ 4
แนวตอบ
พลเมือง หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ
ความเปนพลเมือง คือ สถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรอง ซึ่งไดแก สิทธิ
และหนาที่แหงความเปนพลเมืองแกบุคคล (เรียก พลเมือง) ซึ่งอาจรวมสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การทํางานและ
อาศัยอยูในประเทศ สิทธิกลับประเทศ สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย การคุมครองทางกฎหมายตอรัฐบาล
ของประเทศ และการคุมครองผานกองทัพหรือการทูต พลเมืองยังมีหนาที่บางอยาง เชน หนาที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐ จายภาษี หรือรับราชการทหาร บุคคลอาจมีความเปนพลเมืองมาก และบุคคลที่ไมมีความเปน
พลเมือง เรียก ผูไรสัญชาติ
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กิจกรรมที่ 5
แนวตอบ
1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสังคม
2. เปนผูม ีเหตุผล และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3. ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ
4. เปนผูนํามีน้ําใจประชาธิปไตย และเห็นแกประโยชนสวนรวม
5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
6. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
7. มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง
8. มีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
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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
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางดุษฎี
นายอนันต
นางสาวจิราภรณ
นางอําพรศิลป
นางวันเพ็ญ
นายมงคล
นายศุภโชค

9. นางเยาวรัตน

จองทองหลาง
ศรีวัฒนาโรทัย
คงชุม
ตันติถาวร
ลิมาภิรักษ
แจมอนงค
พลายชมพูนุท
ศรีรัตนศิลป
ปนมณีวงศ

10. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน

เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ สํานักตานทุจริตศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขาราชการบํานาญ
รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ กศน.เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ กศน.เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หัวหนากลุมงานเทียบระดับการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
1. นางสาวชิดชนก
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางนพรัตน
นางสาวอรุณี
นางสาวอําภรณ
นางสาวพัชรา
นางสาวนิตยา
นางนุสรา

สีนอง
เวโรจนเสรีวงศ
พันธุพาณิชย
ชางเกวียน
จงโกรย
มุขลาย
สกลนุกรกิจ

เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
หัวหนากลุมงานพัฒนาการเรียนการสอน
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8. นางสาวชัญญากาญจน โคตรพัฒน
9. นางสาวชาลินี

ธรรมธิษา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต
1. นายศุภวัฒน
2.
3.
4.
5.

นางสาววิไล
นางสาววิมลรัตน
นางสาวพัชยา
นางสาววาสนา

6. นายมงคลชัย

สอนลา
แยมสาขา
ภูริคุปต
ทับทิม
โกสียวัฒนา
ศรีสะอาด

7. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี

8. นางสาวฐิติมา

วงศบัณฑวรรณ

ั ญา
9. นางสุกญ

กุลเลิศพิทยา

10. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย

เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ครูเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี
หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
1. นายภัทรพล
2.
3.
4.
5.

นางสาวพิมพาพร
นายจิรพงศ
นางมัณฑนา
นางสาวอนงค

หงสจันทกานต
อินทจักร
ผลนาค
กาศสนุก
ชูชัยมงคล

เจาพนักงานปองกันการทุจริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
ครูเชี่ยวชาญ ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี
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6. นางสาวอนงค
7. นางสาวพจนีย

เชื้อนนท
สวัสดิ์รัตน

8. นางสาววรรณพร ปทมานนท
9. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน
10. นางสาวขวัญฤดี

ลิวรรโณ

ครูชํานาญการพิเศษ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตร
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางพรทิพย
นางชนิดา
นางสาวอรุณี
นางสาวอนงค
นายโยฑิน
นางสาวฐิติมา

เข็มทอง
ดียิ่ง
พันธุพาณิชย
ชูชัยมงคล
สมโนนนท
วงศบัณฑวรรณ

7. นางสาวทิพวรรณ

วงคเรือน

8. นายจตุรงค

ทองดารา

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
ครูเชี่ยวชาญ ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี
ครูชํานาญการ กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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

