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มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ันท่ี 22 พฤ ภาคม 2561 เ ็นชอบ ลักการเก่ีย กับ ลัก ูตรตานทุจริต
ึก า (Anti-Corruption Education) ซ่ึงมี ัตถุประ งคในการปลูกฝงและ ราง ัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

ใ ามารถแยกแยะได า ิ่งใดเปนประโยชน นตน ิ่งใดเปนประโยชน นร ม ยึดถือประโยชน นร ม 
มากก าประโยชน นตน มีจิตพอเพียงตานทุจริต ละอายและเกรงกลั ท่ีจะไมทุจริตและไมทนตอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ ตามท่ี ํานักงาน ป.ป.ช. เ นอ 

ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข ตระ นักถึงค าม ําคัญของ 
การปลูกฝงและเ ริม รางคานิยม ทั นคติ ิธีคิด ใ บุคลากรทุกคนเกิดการรับรูถึงเปา มาย (Sense of 
Purpose) โดยคํานึงถึงประโยชนของประเท ชาติเ นือก าประโยชนของตนเอง รือพ กพอง เพ่ือตานทุจริต
ผานกระบ นการเรียนรูท่ีเปนระบบ ซ่ึง อดคลองกับ ลักการทรงงานของพระบาท มเด็จพระปรมินทรม า-
ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ระเบิดจากขางใน” ท่ีจะตอง รางค ามเขมแข็งจากภายใน ตั้งแตระดับจุลภาค 
ูระดับม ภาค อันจะเปนปจจัย ําคัญท่ีจะทําใ การขับเคลื่อนแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กระทร ง าธารณ ุข ระยะ 5 ป (พ. . 2560-2564) ตาม ิ ัยทั น “กระทร ง
าธารณ ุขใ ะอาด ร มตานทุจริต” ประ บผล ําเร็จกอใ เกิดคุณธรรม “ ุจริต” ซ่ึงเปน นึ่งใน 4 

คุณธรรม ําคัญตามแผนแมบท งเ ริมคุณธรรมแ งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ. . 2559-2564) ข้ึนในกระทร ง
าธารณ ุข จึงไดนํา ลัก ูตรตานทุจริต ึก า (Anti-Corruption Education) ของ ํานักงาน ป.ป.ช. 

มาประยุกตใ เขากับบริบทของกระทร ง าธารณ ุข และจัดทําเปน ลัก ูตรตานทุจริต ึก า (Anti-
Corruption Education) กระทร ง าธารณ ุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือใ น ยงาน 
ใน ังกัดกระทร ง าธารณ ุขนําไปใชในการอบรมบุคลากรภายใน น ยงาน 

ท้ังนี้ ขอขอบคุณ รอง า ตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุ ัฒ ิริ ผูคิดคน ลัก “STRONG : 
จิตพอเพียงตานทุจริต” และ ํานักงาน ป.ป.ช. เปนอยาง ูง ที่ไดใ ค ามอนุเคราะ เนื้อ าของ ลัก ูตร
ตานทุจริต ึก า (Anti-Corruption Education) และอนุญาตใ กระทร ง าธารณ ุข นํามาจัดทํา 
เปน ลัก ูตรตานทุจริต ึก า (Anti-Corruption Education) กระทร ง าธารณ ุข STRONG : จิตพอเพียง 
ตานทุจริต และ ังเปนอยางยิ่ง า ลัก ูตรนี้จะ รางค ามรูค ามเขาใจและทัก ะใ กับบุคลากรใน ังกัด
กระทร ง าธารณ ุขท่ีจะร มปองกันและตอตานการทุจริตมิใ เกิดข้ึนในกระทร ง าธารณ ุข ในระบบ
ราชการและประเท ชาติ รางการเปลี่ยนแปลง ู ังคมท่ีไมทนตอการทุจริตตอไป 
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1.1 ลักการ ละเ ตุ ล 
  ยุทธ า ตรชาติ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ. . 2560-
2564) ไดกํา นดยุทธ า ตรท่ี 1 ราง ังคมท่ีไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธ าด ยเรื่องของการปรับฐาน
ค ามคิดทุกช ง ัย ตั้งแตปฐม ัยใ ามารถแยกระ างผลประโยชน นตั และผลประโยชน นร ม งเ ริม
ใ มีระบบและกระบ นการกลอมเกลาทาง ังคมเพ่ือตานทุจริต ประยุกต ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียง
เปนเครื่องมือตานทุจริต เ ริมพลังการมี นร มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค น 
เพ่ือตอตานการทุจริต  
  ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข จึงไดจัดทํา ลัก ูตรตานทุจริต
ึก า (Anti-Corruption Education) กระทร ง าธารณ ุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต เพื่อนําไปใช 

เปนแน ทางในการฝกอบรมใ กับบุคลากรของกระทร ง าธารณ ุขมีค ามรูค ามเขาใจเกี่ย กับ 
เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร ม ค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต 
และการประยุกต ลักค ามพอเพียงด ย มเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต โดยรอง า ตราจารย 
ดร.มาณี ไชยธีรานุ ัฒ ิริ อันประกอบด ย 

) ค ามพอเพียง (sufficient : S)  
) ค ามโปรงใ  (transparent : T) 
) ค ามตื่นร ู(realise : R) 
) มุงไปขาง นา (onward : O)  
) ค ามร ู(knowledge : N)  
) ค ามเอ้ืออาทร (generosity : G)  
ามารถ รุปไดดังภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.2 ัต ุ ระ งค 

 1. เพ่ือใ บุคลากรใน ังกัด ํานักงานปลัดกระทร ง าธารณ ุข ท่ีเขารับการอบรมใน ลัก ูตร
นี้ มีค ามรูค ามเขาใจและทั นคติท่ีถูกตองเก่ีย กับการคิดแยกแยะผลประโยชน นตนกับผลประโยชน

นร ม ค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต และการประยุกต ลักค ามพอเพียงด ยโมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงตานทุจริต 

 

กรอบ น คดิจิตพอเพยีงตานทุจริต (STRONG)  
(พั นา ดยรอง า ตราจารย ดร มาณ ี ยธีรานุ ั ิริ ,2560) 



 

 
 2. เพ่ือใ บุคลากรใน ังกัด ํานักงานปลัดกระทร ง าธารณ ุข ท่ีเขารับการอบรมใน ลัก ูตรนี้ 

ามารถถายทอดองคค ามรูไป ูกลุมเปา มายอ่ืน  เพ่ือมุง ราง ังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 
1.3 รายละเอียดเนอ า 
  ิชาท่ี 1 การคิดแยกแยะผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร ม (6 ชั่ โมง) 
  ิชาท่ี 2 ค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต (3 ชั่ โมง) 
  ิชาท่ี 3 การประยุกต ลักค ามพอเพียงด ยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต  
     (3 ชั่ โมง) 
 
1.4 ระยะเ ลา ลกั ูตร 
  3 ัน 2 คืน 
 
1.5 กลุมเ า มาย 
  บุคลากรใน ังกัดกระทร ง าธารณ ุข 
 
1.6 อการเรียนรู 
  งานนําเ นอ (PowerPoint) ิดีทั น ภาพยนตร ั้น ใบงาน รือ ื่ออ่ืน  ท่ีเ มาะ ม 
 
1.7 การ ัด ละ ระเมิน ล  
  1. การทด อบค ามรู (60 คะแนน) 
  2. การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบ มาย ( 0 คะแนน) 
  . การ รุปและนําเ นอค ามรูท่ีไดรับจากการอบรม (10 คะแนน) 
 
1.8 เกณ การ ระเมิน 
  ผูผานการอบรมจะตองไดคะแนนร มจากคาคะแนนจากแบบทด อบค ามรู คาคะแนนจาก 
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบ มาย และคาคะแนนจากการนําเ นอค ามรูท่ีไดรับจากการอบรม ร มกัน 
อยางนอยตั้งแต 60 คะแนนข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตาราง ิเคราะ ลัก ูตร 

ตานทุจริต ึก า (Anti-Corruption Education) กระทร ง าธารณ ุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
ที เรอง เนอ า ั มง กระบ นกา
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.1 ท่ีมา ค าม มายของโมเดล STRONG :  
จิตพอเพียงตานทุจรติ 

.2 การนําโมเดล STRONG : จิตพอเพียง
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ิ าที 1 
การคิด ยก ยะระ าง ล ระ ย น นตน

กับ ล ระ ย น นร ม



 

 
าระ ําคั   

  ิชานี้เปนการเรียนรูเกี่ย กับการขัดกันระ างผลประโยชน นตนกับผลประโยชน
นร ม ก มายที่เกี่ย ของ แน คิดเกี่ย กับการคิดแยกแยะผลประโยชน นตนกับผลประโยชน
นร ม เพื ่อใ ผูเร ียนมีค ามรู ค ามเขาใจ ในเรื่องดังกลา  และ ามารถนําองคค ามรูท่ีไดรับ 

ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน ตลอดจนนําไปถายทอดใ กับเพ่ือนร มงานได 

ัต ุ ระ งค  

  1. เพ่ือเ ริม รางค ามรูค ามเขาใจ การ ิเคราะ  ังเคราะ  และการประเมินเก่ีย กับ 
การคิดแยกแยะระ างผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร ม 

  2. เพ่ือใ ผูเรียน ามารถนําองคค ามรูเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน นตนกับผลประโยชน
นร มไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใ กับเพ่ือนร มงานได 

รายละเอียดเนอ า 
 1. ค าม มายของการขัดกันระ างผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร ม รูปแบบ

ของการขัดกันระ างผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร ม  
 2. ก มายท่ีเก่ีย ของกับการขัดกันระ างผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร ม 

อาทิ ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี าด ยการใ รือรับของข ัญของเจา นาท่ีของรัฐ พ. . 2544 ระเบียบ
ํานักนายกรัฐมนตรี าด ยการเรี่ยไรของ น ยงานของรัฐ พ. . 2544 ประกา คณะกรรมการ ป.ป.ช.

เรื่อง ลักเกณ การรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา นาท่ีของรัฐ พ. . 2543 
 3. ิธีคิดแบบ Analog thinking (ฐาน 10) / ิธีคิดแบบ Digital thinking (ฐาน 2)  
 4. บทบาทของรัฐ เจา นาท่ีของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจา นาท่ีของรัฐ เชน  

ประม ลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประม ลจริยธรรมขาราชการ นทองถ่ิน)  
  5. กรณีตั อยางการคิดแยกแยะระ างประโยชน นตนและประโยชน นร ม 

ิธีการ กอบรม 
  การบรรยาย การคิด ิเคราะ กรณี ึก า การทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายกลุม  
  จําน น 6 ชั่ โมง 

อการเรียนรู 
  งานนําเ นอ (PowerPoint) ีดิทั น ภาพยนตร ั้น ใบงาน รือ ื่ออ่ืน  ท่ีเ มาะ ม 
การ ัด ละ ระเมิน ล  

  การทด อบเนื้อ า (20 คะแนน) 
  การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบ มาย (10 คะแนน) 
 
 
 



 

 
รายละเอียดเนอ า 
 
 
1. าเ ตุของการทุจริต ละทิ ทางการ องกันการ
ทุจริตใน ระเท ทย 

 การทุจริตเปน นึ่ งในประเด็นท่ี ท่ั โลกแ ดงค ามกัง ล อันเนื่องมาจากเปนปญ า 
ท่ีมีค ามซับซอน ยากตอการจัดการและเก่ีย ของกับทุกภาค น เปนท่ียอมรับกัน าการทุจริตนั้น 
มีค ามเปน ากล เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเท  ไม าจะเปนประเท ที่พัฒนาแล รือประเท  
ที่กําลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รือแมกระทั่งในองคกรที่ไมแ ง า 
ผลกําไร รือองคกรเพ่ือการกุ ล ในปจจุบันการกลา าและการ องรองคดี การทุจริตยังมีบทบาท ําคัญ
ในดานการเมืองมากก าช งที่ผานมา รัฐบาลใน ลายประเท มีผลการปฏิบัติงานที่ไมโปรงใ เทาที่ค ร 
องคกรระดับโลก ลายองคกรเ ื่อมเ ียชื่อเ ียง เนื่องมาจากเ ตุผลดานค ามโปรงใ  ื่อม ลชนท่ั ท้ังโลก 
ตางเฝารอท่ีจะไดนําเ นอขา อ้ือฉา และการประพฤติผิดจริยธรรมดานการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งดํารง
ตําแ นงระดับ ูงตางถูกเฝาจับจอง าจะถูก อบ นเมื่อใด อาจกลา ได าการทุจริตเปน นึ่งในปญ า
ใ ญท่ีจะขัดข างการพัฒนาประเท ใ เปนรัฐ มัยใ ม ซ่ึงตางก็ที่ทราบกันดี าทุกประเท  ค รพัฒนา
ประเท โดยใ ค าม ําคัญกับปญ าการทุจริตเปนประเด็นแรก  

 เ ็นไดชัด าการทุจริต งผลกระทบอยางมากกับการพัฒนาประเท  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในประเท ท่ีกําลังพัฒนา เชนเดีย กันกับกลุมประเท ในภูมิภาคเอเชียแปซิ กก็มีค ามกัง ลในปญ า 
การทุจริตด ยเชนเดีย กัน โดยเ ็นพองตองกัน าการทุจริตเปนปญ าใ ญท่ีกําลังขัดข างการพัฒนา
เ ร ฐกิจ การเมือง และ ังคม ใ กา ไป รูัฐ มัยใ ม และค รเปนปญ าท่ีค รจะตองรีบแกไขโดยเร็ ท่ี ุด 

 การทุจริตนั้นอาจเกิดข้ึนไดในประเท ท่ีมี ถานการณ ดังตอไปนี้ (1) มีก มาย ระเบียบ  
รือขอกํา นดจําน นมากท่ีเก่ีย ของกับการดําเนินการทางธุรกิจ ซ่ึงจะเปนโอกา ท่ีจะทําใ เกิดเ ร ฐผล  
รือมูลคาเพ่ิม รือกําไร นเกินทางเ ร ฐกิจ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ากมาตรการ รือขอกํา นดดังกลา  

มีค ามซับซอน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ เปนค ามลับ รือไมโปรงใ  (2) เจา นาที่ผูมีอํานาจมี ิทธิขาด 
ในการใชดุลยพินิจ ซึ ่งใ อิ ระในการเลือกปฏิบัติเปนอยางมาก าจะเลือกใชอํานาจใด กับใครก็ได  
และ (3) ไมมีกลไกที่มีประ ิทธิภาพ รือองคกรที่มี นาที่ค บคุมดูแลและจัดการตอการกระทําใด  ของ
เจา นาท่ีท่ีมีอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเท ท่ีกําลังพัฒนา การทุจริตมีแน โนมที่จะเกิดขึ้นไดอยางมาก 
โดยไมใชเพียงเพราะ าลัก ณะประชากรนั้นแตกตางจากภูมิภาคอื่นที่พัฒนาแล  ากแตเปนเพราะ 
กลุมประเท ท่ีกําลังพัฒนานั้นมีปจจัยภายในตาง  ท่ีเอ้ือ รือ นับ นุนตอการเกิดการทุจริต อาทิ (1)  
แรงขับเคลื่อนท่ีอยากมีรายไดเปนจําน นมากอันเปนผลเนื่องมาจากค ามจน คาแรงในอัตราท่ีต่ํา รือ 
มี ภา ะค ามเ ี่ยง ูงในดานตาง  เชน ค ามเจ็บป ย อุบัติเ ตุ รือการ างงาน (2) มี ถานการณ 

รือโอกา ท่ีอาจกอใ เกิดการทุจริตไดเปนจําน นมาก และมีก ระเบียบตาง  ท่ีอาจนําไป ูการทุจริต  
(3) การออกก มายและกระบ นการยุติธรรมที่ไมเขมแข็ง (4) ก มายและประม ลจริยธรรมไมไดรับ 
การพัฒนาใ ทัน มัย (5) ประชากรในประเท ยังคงจําเปนตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยูเปนจําน น
มาก และ (6) ค ามไมมีเ ถียรภาพทางการเมือง และเจตจํานงทางการเมืองท่ีไมเขมแข็ง ปจจัยตาง  
ดังกลา  จะนําไป ูการทุจริต ไม าจะเปนทุจริตระดับบน รือระดับลางก็ตาม ซ่ึงผลท่ีตามมาอยางเ ็น 



 

 
ไดชัดเจนมีด ยกัน ลายประการ เชน การทุจริตทําใ ภาพลัก ณของประเท ดานค ามโปรงใ นั้นเล รายลง 
การลงทุนในประเท โดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักลงทุนตางชาติลดนอยลง งผลกระทบทําใ การเติบโต 
ทางเ ร ฐกิจลดนอยลงไปด ยเชนกัน รือการทุจริตทําใ เกิดชอง างของค ามไมเทาเทียมท่ีก างข้ึน 
ของประชากรในประเท รืออีกนัย นึ่งคือระดับค ามจนนั้นเพ่ิม ูงข้ึน ในขณะท่ีกลุมคนร ยกระจุกตั อยูเพียง
กลุมเล็ก  กลุมเดีย  นอกจากนี ้ การทุจริตยังทําใ การ รางและปรับปรุง าธารณูปโภคตาง  ของ
ประเท นั ้นลดลงทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ร มท้ังยังอาจนําพาประเท ไป ู ิกฤติทางการเงิน 
ท่ีรายแรงไดอีกด ย  

 การเ ลียน ลง ิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเปนเรื่อง ําคัญอยางมาก ตอการดําเนินงาน
ดานการตอตานการทุจริต ตามคําปรา รัยในท่ีประชุมองคการ ประชาชาติ ณ นครนิ ยอรก รัฐอเมริกา 
เม่ือป พ. . 2558 า“การทุจริตเ น นึงในค ามทาทายทีมีค าม ําคั มากใน ต รร ที 21  
ูนํา ลกค รจะเพิมค ามพยายามขึนเ น องเทาทีจะ รางเครองมอทีมีค ามเขม ขงเพอรอระบบ

การทุจริตที อนอยูออกใ มด ละนําทรัพย ินกลับคนใ กับ ระเท ตนทางที ูกข มย …” ท้ังนี้ 
ไมเพียงแตผูนําโลกเทานั้นท่ีตองจริงจังมากข้ึนกับการตอตานการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลก 
ก็มีค ามจําเปนท่ีจะตองเอาจริงเอาจังกับการตอตานการทุจริตเชนเดีย กัน โดยท่ั ไปอาจมอง าเปนเรื่อง 
ไกลตั  แตแทท่ีจริงแล การทุจริตนั้นเปนเรื่องใกลตั ทุกคนใน ังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบ ิธีการคิด 
เปนเรื่อง ําคัญ รือค าม ามารถในการการแยกแยะระ างประโยชน นบุคคลออกจากประโยชน

นร ม เปน ิ่งจําเปนท่ีจะตองเกิดข้ึนกับทุกคนใน ังคม ตองมีค ามตระ นักได าการกระทําใดเปนการ
ล งล้ํา าธารณประโยชน การกระทําใดเปนการกระทําที่อาจเกิดการทับซอนระ างผลประโยชน 

นบุคคล และประโยชน นร ม ตองคํานึงถึงประโยชนของประเท ชาติเปนอันดับแรกกอนท่ีจะคํานึง 
ถึงผลประโยชน นบคุคล รือพ กพอง 

 การทุจริตใน ังคมไทยในช งระยะเ ลาก าท รร ท่ีผานมา งผลเ ียตอประเท  
อยางม า าลและเปนอุป รรค ําคัญตอการพัฒนาประเท ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปน 
การทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับ ินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริต 
ท่ีซับซอนมากข้ึน ตั อยางเชน การทุจริตโดยการทําลายระบบการตร จ อบการใชอํานาจรัฐ การกระทํา 
ท่ีเปนการขัดกันแ งผลประโยชน รือผลประโยชนทับซอน และการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ประเท ไทยมีค ามพยายามแกไขปญ าการทุจริตโดย น ยงานท่ีเก่ีย ของ ไดร มกัน ราง
เครื่องมือกลไก และกํา นดเปา มาย ํา รับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต
ช งป พ. . 2551 จนถึงปจจุบัน การดําเนินงานได รางค ามตื่นตั และเขามามี นร มในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแตละ น ยงาน จึงมีค ามจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับฐาน
ค ามคิดและ รางค ามตระ นักรูใ ทุกภาค นของ ังคม 

 ํา รับประเท ไทยไดกํา นดทิ ทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีค าม อดคลอง
กับ ถานการณทางการเมือง เ ร ฐกิจ ังคม ัฒนธรรม และค ามรุนแรง ร มถึงการ รางค ามตระ นัก 
ในการประพฤติปฏิบัติตนด ยค ามซ่ือ ัตย ุจริตของคนใน ังคม โดย าระ ําคัญท่ีมีค ามเชื่อมโยงกับ 
ทิ ทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี ้

 
 
 



 

 
 1. รัฐธรรมนูญแ งราชอาณาจักรไทย พุทธ ักราช 2560 
 2. าระการปฏิรูปท่ี 1 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ภาปฏิรูป 

   แ งชาติ 
 3. ยุทธ า ตรชาติระยะ 20 ป (พ. . 2560-2579) 
 4. แผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ. . 2560-2564) 
 5. โมเดลประเท ไทย ูค ามม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
 6. ยุทธ า ตรชาติ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ. . 2560- 

   2564) 
 

 1. รั ธรรมนู งรา อาณาจักร ทยพุทธ ักรา  2560 กํา นดใน ม ดท่ี 4 นาท่ี 
ของประชาชนชา ไทย า “...บุคคลมี นาท่ี ไมร มมือ รือ นับ นุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” 
ถือได าเปนครั้ งแรกท่ีรัฐธรรมนูญไดกํา นดใ การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปน นาท่ี 
ของประชาชนชา ไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังกํา นดชัดเจนใน ม ดท่ี 5 นาท่ีของรัฐ า “รัฐตอง งเ ริม 
นับ นุน และใ ค ามรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชนและจัดใ มีมาตรการและกลไกท่ีมีประ ิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบดังกลา อยางเขมง ด ร มท้ังกลไกในการ งเ ริมใ ประชาชนร มตั กัน เพื่อมี นร ม 
ในการรณรงคใ ค ามรูตอตานการทุจริต รือชี้เบาะแ  โดยไดรับค ามคุมครองจากรัฐตามท่ีก มาย
บัญญัติ” การบริ ารราชการแผนดินรัฐตองเ ริม รางใ ประชาชนไดรับบริการท่ี ะด ก มีประ ิทธิภาพท่ี ําคัญ 
คือ ไมเลือกปฏิบัติ ตาม ลักการบริ ารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงการบริ ารงานบุคคลของ น ยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมตามที่ก มายบัญญัติ โดยอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใ ผูใด 
ใชอํานาจ รือกระทําการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติ นาท่ี รือกระบ นการแตงตั้ง รือการพิจารณา
ค ามดีค ามชอบของเจา นาท่ีของรัฐ และรัฐตองจัดใ มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใ น ยงานใชเปน ลัก 
ในการกํา นดประม ลจริยธรรม ํา รับเจา นาท่ีใน น ยงาน ซ่ึงตองไมต่ําก ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลา  การท่ีรัฐธรรมนูญไดใ ค าม ําคัญตอการบริ ารราชการท่ีมีประ ิทธิภาพและการบริ ารบุคคล 
ท่ีมีคุณธรรมนั้น ืบเนื่องมาจากช งระยะเ ลาท่ีผานมาไดเกิดปญ าท่ีเก่ีย ของกับการบริ ารบุคคล  
มีการโยกยายแตงตั้งท่ีไมเปนธรรม บังคับ รือชี้นําใ ขาราชการ รือเจา นาท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยไมยึดม่ัน 
ใน ลักผลประโยชนแ งรัฐ ร มถึงการมุงเนนการแ ง าผลประโยชนใ กับตนเองร มถึงพ กพอง
รัฐธรรมนูญ แ งราชอาณาจักรไทย พุทธ ักราช 2560 จึงไดมีค ามพยายามที ่จะแ ดงใ เ ็น 
อยางชัดเจน าตองการ รางประ ิทธิภาพในระบบการบริ ารงานราชการแผนดินและเจา นาท่ีของรัฐ  
ตองยึดม่ันใน ลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกํา นดเอาไ  
  2. าระการ ิรู ที 1 การ องกัน ละ ราบ รามการทุจริต ละ ระพ ติมิ อบของ 

า ิรู ง าติ ภาปฏิรูปแ งชาติในฐานะองคกรท่ีมีบทบาทและอํานาจ นาท่ีในการปฏิรูปกลไก 
และปฏิบัติงานดานการบริ ารราชการแผนดิน ไดมีขอเ นอเพ่ือปฏิรูปดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแกไขปญ าดังกลา ใ เปนระบบ มีประ ิทธิภาพ ยั่งยืน เปนรูปธรรม
ปฏิบัติได อดคลองกับมาตรฐาน ากลและบริบทของ ังคมไทย โดยเ นอใ มียุทธ า ตรการแกไขปญ า 
3 ยุทธ า ตร ประกอบด ย (1) ยุทธ า ตรการปลูกฝง “คนไทย ไมโกง”เพื่อปฏิรูปคนใ มีจิต ํานึก 
รางจิต ํานึกท่ีตั บุคคลรับผิดชอบชั่ ดี อะไรค รทํา อะไรไมค รทํา มอง าการทุจริตเปนเรื่องนารังเกียจ



 

 
เปนการเอาเปรียบ ังคมและ ังคมไมยอมรับ (2) ยุทธ า ตรการปองกันด ยการเ ริม ราง ังคม 
ธรรมาภิบาล เพ่ือเปนระบบปองกันการทุจริต เ มือนการ รางระบบภูมิตานทานแกทุกภาค นใน ังคม  
และ (3) ยุทธ า ตรการปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบ นการจัดการตอกรณีการทุจริต 
ใ มีประ ิทธิภาพ ใ ามารถเอาตั ผูกระทําค ามผิดมาลงโท ได ซ่ึงจะทําใ เกิดค ามเกรงกลั ไมกลา 
ท่ีจะกระทําการทุจริตข้ึนอีกในอนาคต 
  3. ยุทธ า ตร าติระยะ 20  (พ. . 2560 - 2579) ภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเท ไดกํา นดใ ก มาย าด ยยุทธ า ตรชาติมีผลบังคับภายในป พ. . 2559 รือภายในรัฐบาลนี้ 
และกํา นดใ น ยงานของรัฐทุก น ยงานนํายุทธ า ตรชาติ ยุทธ า ตรดานตาง  แผนพัฒนาดานตาง  
มาเปนแผนแมบท ลักในการกํา นดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธ า ตรชาติดังกลา  
เปนยุทธ า ตรท่ียึด ัตถุประ งค ลักแ งชาติเปนแมบท ลัก ทิ ทางดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต การ รางค ามโปรงใ และธรรมาภิบาลในการบริ ารราชการแผนดินของ น ยงานภาครัฐ 
ทุก น ยงานจะถูกกํา นดจากยุทธ า ตรชาติ  
   ภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเท  างกรอบยุทธ า ตรชาติ ในระยะ 20 ป โดยมีกรอบ
ิ ัยทั น “ประเท ไทยมีค ามม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเท พัฒนาแล  ด ยการพัฒนาตาม ลักปรัชญา 

ของเ ร ฐกิจพอเพียง” คติพจนประจําชาติ า “มันคง มังคัง ยังยน” ประกอบด ย 6 ยุทธ า ตร คือ 
ยุทธ า ตรที 1 ค ามม่ันคง ยุทธ า ตรที 2 การ รางค าม ามารถในการแขงขัน ยุทธ า ตรที 3  
การพัฒนาและเ ริม ราง ักยภาพคน ยุทธ า ตรที 4 การ รางโอกา ค ามเ มอภาคและเทาเทียมกัน
ทาง ังคม ยุทธ า ตรที 5 การ รางการเติบโตบนคุณภาพชี ิตท่ีเปนมิตรตอ ิ่งแ ดลอม และ ยุทธ า ตร
ที 6 การปรับ มดุลและพัฒนา การบริ ารจัดการภาครัฐ ในยุทธ า ตรท่ี 6 ไดกํา นดกรอบแน ทาง 
ท่ี ําคัญ 6 แน ทาง ประกอบด ย (1) การปรับปรุงการบริ ารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ (2) 
การพัฒนาระบบ การใ บริการประชาชนของ น ยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครง รางของ น ยงานภาครัฐใ มีขนาดท่ีเ มาะ ม (4) การ างระบบบริ ารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริ ารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6)  
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (7) การปรับปรุงแกไขก มาย ระเบียบ และขอบังคับ 
ใ มีค ามชัดเจน ทัน มัย เปนธรรม และ อดคลองกับขอบังคับ ากล รือขอตกลงระ างประเท  
ตลอดจนพัฒนา น ยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมี นาท่ีเ นอค ามเ ็นทางก มายใ มี ักยภาพ 
  4. นพั นาเ ร กิจ ละ ังคม ง าติ บับที 12 (พ. .2560-2564) กํา นดใน 
ยุทธ า ตรท่ี 6 การบริ ารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ใน ังคมไทย ในยุทธ า ตรนี้ ไดกํา นดกรอบแน ทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
คอรรัปชัน มุงเนนการ งเ ร ิม และพัฒนาปลูกฝงคานิยม ัฒนธรรม ิธี คิดและกระบ นทั นใ คน 
มีค ามตระ นัก มีค ามรูเทาทันและมีภูมิตานทาน ตอโอกา และการชักจูงใ เกิดการทุจริตคอรรัปชัน 
และมีพฤติกรรมไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ ร มท้ัง นับ นุนทุกภาค น ใน ังคมไดเขามามี นร ม
ในการปองกันและปราบรามการทุจริต และมุงเนนใ เกิดการ งเ ริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน  
เพ่ือเปนการตัด งจรการทุจริตระ างนักการเมือง ขาราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริ ารงาน
ของ นราชการตองมีค ามโปรงใ และตร จ อบได 
  5. มเดล ระเท ทย ูค ามมันคง มังคัง ละยังยน (Thailand 4.0) เปนโมเดลท่ี 
นอมนํา ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงมาเปนแน คิด ลักในการบริ ารประเท  ถอดร ั ออกมาเปน  



 

 
2 ยุทธ า ตร ําคัญ คือ (1) การ รางค ามเขม ขงจาก ายใน (Strength from Within) และ (2)  
การเ อม ยงกับ ระ าคม ลกในยุทธ า ตร การ รางค ามเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนน 
การปรับเปลี่ยน 4 ทิ ทางและเนนการพัฒนาท่ี มดุลใน 4 มิติ มิติท่ี ยิบยก คือ การยกระดับ ักยภาพ 
และคุณคาของมนุ ย (Human Wisdom) ด ยการพัฒนาคนไทยใ เปน “มนุ ยท่ี มบูรณ” ผานการ
ปรับเปลี่ยนระบบนิ เ การเรียนรู เพ่ือเ ริม รางแรงบันดาลใจ บมเพาะค ามคิด ราง รรค  ปลูกฝง 
จิต าธารณะยึดประโยชน นร มเปนท่ีตั้งมีค ามซ่ือ ัตย ุจริต มี ินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีค ามรับผิดชอบ 
เนนการ รางคุณคาร ม และคานิยมท่ีดี คือ ังคมท่ีมีค าม ัง (Hope) ังคมท่ีเปยม ุข (Happiness) 
และ ังคมท่ีมีค าม มานฉันท (Harmony) 
  6. ยุทธ า ตร าติ าด ยการ องกัน ละ ราบ รามการทุจริต ระยะที 3 (พ. .2560-
2564) ท่ีกํา นด ิ ัยทั น “ ระเท ทยใ ะอาด ทยทัง าติตานทุจริต”(ZeroTolerance& Clean 
Thailand) กํา นดยุทธ า ตร ลักออกเปน 6 ยุทธ า ตร ยุทธ า ตรท่ี ําคัญ คือ ยุทธ า ตรท่ี 1  
ราง ังคมท่ีไมทนตอการทุจริต เปนยุทธ า ตรที่มุงเนนการกระบ นการปรับ ภาพทาง ังคมใ เกิด

ภา ะ “ มทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบ นการกลอมเกลาทาง ังคม ราง ัฒนธรรมตอตาน 
การทุจริต ปลูกฝงค ามพอเพียง มี ินัย ซ่ือ ัตย ุจริต มีจิต าธารณะ จิตอา า และค ามเ ีย ละเพ่ือ นร ม 
ปลูกฝงค ามคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ใ ามารถคิดแยกแยะระ างประโยชน นตั และประโยชน

นร ม และประยุกต ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
 าระ ําคัญทั้ง  6 ดานที่กลา มา  จึงเปนเครื ่องมือชี ้นําทิ ทางการปฏิบัติงานและ 

การบูรณาการดานการตอตานการทุจริตของประเท โดยมี ํานักงาน ป.ป.ช. เปนองคกร ลักในการบูรณาการ
งานของภาค นตาง  เขาด ยกัน และเพ่ือใ เปนไปในทิ ทางเดีย กัน 
  อนึ่ง กระทร ง าธารณ ุข ไดกํา นดทิ ทางของการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบตามแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระยะ 5 ป  
(พ. . 2560-2564) ท่ี อดคลองกับยุทธ า ตรชาติ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ. . 2560-2564) แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป 
(พ. . 2560-2579) เชื่อมโยงไป ูแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ. . 2560-
2564) และยุทธ า ตรชาติ ระยะ 20 ป (พ. . 2560-2579) ท่ีกํา นด ิ ัยทั น า “ ระเท ทย 
มีค ามมันคง มังคัง ยังยน เ น ระเท พั นา ล  ด ยการพั นาตาม ลัก รั าของเ ร กิจ
พอเพียง” และมี ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงเปน ลักการพ้ืนฐานของแผนแมบทการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทร ง าธารณ ุข ระยะ 5 ป (พ. . 2560-2564)  
มีรายละเอียดโดย ังเขป ดังนี ้
  น มบทการ องกัน ราบ รามการทุจริต ละ ระพ ติมิ อบ กระทร ง าธารณ ุข 
ระยะ 5  (พ  2560-2564) กํา นด ิ ัยทั น า “กระทร ง าธารณ ุขใ ะอาด ร มตานทุจริต” 
ด ยการ ราง ัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริ ารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูป
กระบ นการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใ มีประ ิทธิภาพ โดยการ างรากฐานทางค ามคิด
ของบุคลากรกระทร ง าธารณ ุขใ ามารถแยกแยะระ างผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร ม
ได นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแล  จะตองไมอดทนตอการทุจริตท่ีเกิดข้ึนอีกตอไป บุคลากร
กระทร ง าธารณ ุขตองกา ขามคานิยมอุปถัมภและไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ เจตจํานง 
ของผูบริ าร บุคลากรกระทร ง าธารณ ุขทุกคนท่ีตองการ รางชาติใ ะอาดปรา จากการทุจริต  



 

 
มีการขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีค ามโปรงใ ตร จ อบไดทุกข้ันตอน ขณะเดีย กันกลไกการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต ตองเปนท่ีไดรับค ามไ างใจ และค ามเชื่อม่ัน รัทธาจากประชาชน า 
จะ ามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางเขมแข็ง ร ดเร็  เปนธรรม และ 
เทาเทียม ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมและค ามโปรงใ ของกระทร ง าธารณ ุข 
ในทุกมิต ิ
 
2. ท ี ค าม มาย ละรู บบของการขัดกันระ าง ล ระ ย น นตนกับ
 ล ระ ย น นร ม (   interest) 

 คํา า Conflict of Interest มีผูใ คําแปลเปนภา าไทยไ ลาก ลาย เชน “การขัดกัน 
แ งผลประโยชน นบุคคลและผลประโยชน นร ม” รือ “การขัดกันระ างประโยชน นบุคคล 
และประโยชน นร ม” รือ “การขัดกันระ างผลประโยชน าธารณะและผลประโยชน นบุคคล” 

รือ “ประโยชนทับซอน” รือ “ผลประโยชนทับซอน” รือ “ผลประโยชนขัดกัน” รือบางทานแปล า 
“ผลประโยชนขัดแยง” รือ “ค ามขัดแยงทางผลประโยชน” 

 การขัดกันระ างประโยชน นบุคคลกับประโยชน นร ม รือท่ีเรียก า Conflict of 
Interest นั้นก็มีลัก ณะทํานองเดีย กันกับก ีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ลักคุณธรรม 
จริยธรรม กลา คือ การกระทําใด  ที่เปนการขัดกันระ างประโยชน นบุคคลกับประโยชน

นร ม เปน ิ่งที่ค ร ลีกเลี่ยง ไมค รจะกระทํา แตบุคคลแตละคน แตละกลุม แตละ ังคม อาจเ ็น า 
เรื่องใดเปนการขัดกันระ างประโยชน นบุคคลกับประโยชน นร มแตกตางกันไป รือเม่ือเ ็น า 
เปนการขัดกันแล ยังอาจมีระดับของค าม นักเบาแตกตางกัน อาจเ ็นแตกตางกัน าเรื่องใดกระทําได
กระทําไมไดแตกตางกันออกไปอีก และในกรณีท่ีมีการฝาฝนบางเรื่อง บางคนอาจเ ็น าไมเปนไร เปนเรื่อง
เล็กนอย รืออาจเ ็นเปนเรื่องใ ญ ตองถูกประณาม ตํา นิ ติฉิน นินทา ากลา  ล  แตกตางกัน 
ตาม ภาพของ ังคม 

 ท้ังนี้  โดยพ้ืนฐานแล  เรื่องการขัดกันระ างประโยชน นบุคคลและประโยชน นร ม  
เปนก ีลธรรมประเภท นึ่งท่ีบุคคลไมพึงละเมิด รือฝาฝน แตเนื่องจากมีการฝาฝนกันมากข้ึน และบุคคล
ผูฝาฝนก็ไมมีค ามเกรงกลั รือละอายตอการฝาฝนนั้น ังคมก็ไมลงโท รือลงโท ไมเพียงพอที่จะ 
มีผลเปนการ ามการกระทําดังกลา  และในท่ี ุดเพ่ือ ยุดยั้งเรื่องดังกลา นี้ จึงมีการตราก มาย 
ท่ีเก่ีย ของกับการขัดกันแ งผลประโยชนเพ่ิมมากข้ึน และเปนเรื่องท่ี ังคมใ ค าม นใจมากข้ึนตามลําดับ 

 คูมือการปฏิบัติ ํา รับเจา นาท่ีของรัฐเพ่ือมิใ ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันประโยชน 
นบุคคลและประโยชน นร ม ตามมาตรา 100 แ งก มายประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต ไดใ ค าม มายเก่ีย กับเรื่องดังกลา ไ ดังนี้ 
 “ ระ ย น นบุคคล (  ) คือ การท่ีบุคคลท่ั ไปใน ถานะเอกชน รือ

เจา นาท่ีของรัฐใน ถานะเอกชนไดทํากิจกรรม รือไดกระทําการตาง  เพ่ือประโยชน นตน ครอบครั  
เครือญาติ พ กพอง รือของกลุมใน ังคมท่ีมีค าม ัมพันธกันในรูปแบบตาง  เชน การประกอบอาชีพ 
การทําธุรกิจ การคา การลงทุน เพ่ือ าประโยชนในทางการเงิน รือในทางธุรกิจ เปนตน 

 



 

 
 “ ระ ย น นร ม รอ ระ ย น าธารณะ (  ) คือ การท่ีบุคคลใด   

ใน ถานะท่ีเปนเจา นาท่ีของรัฐ (ผูดํารงตําแ นงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐ ิ า กิจ รือ
เจา นาท่ีของรัฐใน น ยงานของรัฐ) ไดกระทําการใด  ตาม นาท่ี รือไดปฏิบัติ นาท่ีอันเปนการดําเนินการ
ในอีก น นึ่งท่ีแยกออกมาจากการดําเนินการตาม นาท่ีใน ถานะของเอกชน การกระทําการใด  ตาม นาท่ี
ของเจา นาท่ีของรัฐ จึงมี ัตถุประ งค รือมีเปา มายเพ่ือประโยชนของ นร ม รือการรัก าประโยชน

นร มท่ีเปนประโยชนของรัฐ การทํา นาท่ีของเจา นาท่ีของรัฐจึงมีค ามเก่ีย เนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจ
นาท่ีตามก มายและจะมีรูปแบบของค าม ัมพันธ รือมีการกระทําในลัก ณะตาง  กันท่ีเ มือน 
รือคลายกับการกระทําของบุคคลใน ถานะเอกชน เพียงแตการกระทําใน ถานะท่ีเปนเจา นาท่ีของรัฐ 

กับการกระทําใน ถานะเอกชน จะมีค ามแตกตางกันท่ี ัตถุประ งค เปา มาย รือประโยชน ุดทาย 
ท่ีแตกตางกัน 

  “การขัดกันระ างประโยชน นบุคคลและประโยชน นร ม รือผลประโยชน
ทับซอน (Conflict of interests) คือ การท่ีเจา นาท่ีของรัฐกระทําการใด  รือดําเนินการในกิจการ าธารณะ 
ท่ีเปนการดําเนินการตามอํานาจ นาท่ี รือค ามรับผิดชอบในกิจการของรัฐ รือองคกรของรัฐ เพ่ือประโยชน
ของรัฐ รือเพ่ือประโยชนของ นร ม แตเจา นาท่ีของรัฐไดมีผลประโยชน นตนเขาไปแอบแฝง รือ 
เปนผูท่ีมี นไดเ ียในรูปแบบตาง  รือนําประโยชน นตน รือค าม ัมพันธ นตนเขามามีอิทธิพล 

รือเก่ีย ของในการใชอํานาจ นาท่ี รือดุลพินิจในการพิจารณาตัด ินใจในการกระทําการใด  รือ
ดําเนินการดังกลา นั้น เพ่ือแ ง าประโยชนในการทางเงิน รือประโยชนอ่ืน  ํา รับตนเอง รือบุคคล
ใดบุคคล นึ่ง” 

ค าม ัมพันธระ าง “การขัดกันระ าง ระ ย น นบุคคลกับ ระ ย น นร ม  “จริยธรรม  ละ  
“การทุจริต” 
 

  “จริยธรรม” เปนกรอบใ ญทาง ังคมที่เปนพื้นฐานของแน คิดเกี่ย กับการขัดกัน
ระ างประโยชน นตนและประโยชน นร มและการทุจริต การกระทําใดที่ผิดตอก มาย าด ย 
การขัดกันระ างประโยชน นตนและประโยชน นร มและการทุจริต ยอมเปนค ามผิดจริยธรรมด ย  

  อยางไรก็ตาม การกระทําใดที่ฝาฝนจริยธรรม อาจไมเปนค ามผิดเกี่ย กับการขัดกัน
ระ างประโยชน นตนและประโยชน นร มและการทุจริต เชน มีพฤติกรรม นตั ไมเ มาะ ม  
มีพฤติกรรมชู า  เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทุจริต 
(Corruption) 

ล ระ ย นทับ อน 
(   ) 

จริยธรรม 
(Ethics) 

“จริยธรรม” เปน ลัก ําคัญในการค บคุมพฤติกรรมของเจา นาท่ีของรัฐ 
เปรียบเ มือนโครง รางพ้ืนฐานท่ีเจา นาท่ีของรัฐตองยึดถือปฏิบัติ  

“การขัดกันระ าง ระ ย น นตน ละ ระ ย น นร ม” เปน
พฤติกรรมท่ีอยูระ างจริยธรรมกับการทุจริต ท่ีจะกอใ เกิดผลประโยชน น
ตนกระทบตอผลประโยชน นร ม ซ่ึงพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเปน
ค ามผิดทางก มายมีบทลงโท ชัดเจน แตพฤติกรรมบางประเภทยังไมมีการบัญญัติ
ขอ ามไ ในก มาย  

“การทุจริต” เปนพฤติกรรมท่ีฝาฝนก มายโดยตรง ถือเปนค ามผิดอยาง
ชัดเจน ังคม นใ ญจะมีการบัญญัติก มายออกมารองรับ มีบทลงโท ชัดเจน ถือเปน
ค ามผิดข้ันรุนแรงท่ี ุดท่ีเจา นาท่ีของรัฐตองไมปฏิบัติ 

“เจา นาทีของรั ทีขาดจริยธรรมในการ ิบัติ นาที ดยเขา กระทํา
การใด  ทีเ นการขัดกันระ าง ระ ย น นตน ละ ระ ย น นร ม อ า
เจา นาทีของรั ูนันขาดค าม อบธรรมในการ ิบัติ นาที ละจะเ นตนเ ตุ
ของการทุจรติตอ ” 



 

 
รู บบของการขัดกันระ าง ระ ย น นบุคคล ละ ระ ย น นร ม 
  การขัดกันระ างประโยชน นบุคคลและประโยชน นร มมีได ลายรูปแบบไมจํากัด 
อยูเฉพาะในรูปแบบของตั เงิน รือทรัพย ินเทานั้น แตร มถึงผลประโยชนอ่ืน  ท่ีไมไดอยูในรูปแบบของ 
ตั เงิน รือทรัพย ินด ย ท้ังนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจําแนกรูปแบบของการขัดกัน
ระ างประโยชน นบุคคลและประโยชน นร ม ออกเปน  รูปแบบ คือ 
   การรับ ล ระ ย นตาง  (   ซ่ึงผลประโยชนตาง  ไม าจะเปน
ทรัพย ิน ของข ัญ การลดราคา การรับค ามบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม รือ ิ่งอ่ืนใด 
ในลัก ณะเดีย กันนี้ และผลจากการรับผลประโยชนตาง  นั้น ได งผลใ ตอการตัด ินใจของเจา นาท่ีของรัฐ 
ในการดําเนินการตามอํานาจ นาท่ี 
   การทําธุรกิจกับตนเอง (Self-  รอเ นคู ั า (  เปนการท่ี
เจา นาท่ีของรัฐ โดยเฉพาะผูมีอํานาจในการตัด ินใจ เขาไปมี นไดเ ียใน ัญญาท่ีทํากับ น ยงานท่ี 
ตน ังกัด โดยอาจจะเปนเจาของบริ ัทท่ีทํา ัญญาเอง รือเปนของเครือญาติ ถานการณเชนนี้ 
เกิดบทบาทท่ีขัดแยง รือเรียกได าเปนท้ังผูซ้ือและผูขายในเ ลาเดีย กัน 
   การทํางาน ลังจากออกจากตํา นง นาที าธารณะ รอ ลังเก ียณ (Post-
employment) เปนการท่ีเจา นาท่ีของรัฐลาออกจาก น ยงานของรัฐ และไปทํางานในบริ ัทเอกชน 
ท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดีย กัน รือบริ ัทท่ีมีค ามเก่ีย ของกับ น ยงานเดิม โดยใชอิทธิพล รือ
ค าม ัมพันธจากท่ีเคยดํารงตําแ นงใน น ยงานเดิมนั้น าประโยชนจาก น ยงานใ กับบริ ัท 
และตนเอง 
   การทํางานพิเ  (O     ในรูปแบบนี้มีได ลาย
ลัก ณะ ไม าจะเปนการท่ีเจา นาท่ีของรัฐตั้งบริ ัทดําเนินธุรกิจ ท่ีเปนการแขงขันกับ น ยงาน 
รือองคการ าธารณะท่ีตน ังกัด รือการรับจางพิเ เปนท่ีปรึก าโครงการ โดยอา ัยตําแ นงในราชการ
รางค ามนาเชื่อถือ าโครงการของผู าจางจะไมมีปญ าติดขัดในการพิจารณาจาก น ยงานท่ีท่ีปรึก า
ังกัดอยู  

   การรูขอมูล ายใน (   เปน ถานการณท่ีเจา นาท่ีของรัฐ 
ใชประโยชนจากการที่ตนเองรับรูขอมูลภายใน น ยงาน และนําขอมูลนั้นไป าผลประโยชนใ กับ
ตนเอง รือพ กพอง อาจจะไป าประโยชนโดยการขายขอมูล รือเขาเอาประโยชนเ ียเอง 
   การใ ทรัพย ินของรา การเพอ ระ ย นธุรกิจ นตั  (    
property    เปนการท่ีเจา นาท่ีของรัฐนําเอาทรัพย ินของราชการซ่ึงจะตองใช
เพ่ือประโยชนของทางราชการเทานั้นไปใชเพ่ือประโยชนของตนเอง รือพ กพอง รือการใช 
ใ ผูใตบังคับบัญชาไปทํางาน นตั  
   การนํา ครงการ าธารณะลงในเขตเลอกตังเพอ ระ ย นทางการเมอง (Pork-

 เปนการที่ผูดํารงตําแ นงทางการเมือง รือผูบริ ารระดับ ูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นท่ี 
รือบานเกิดของตนเอง รือการใชงบประมาณ าธารณะเพ่ือ าเ ียง 

 
 
 



 

 
  ท้ังนี้ เม่ือพิจารณา “รางพระรา บั ัติ าด ยค าม ิดเกีย กับการขัดกันระ าง ระ ย น

นบุคคลกับ ระ ย น นร ม พ  ....” ทําใ มีรูปแบบเพ่ิมเติมจากท่ีกลา มาแล ขางตนอีก 2 กรณี 
คือ 
   การใ ตํา นง นาที ง า ระ ย น กเครอ าติ รอพ กพอง (Nepotism) รือ
อาจจะเรียก าระบบอุปถัมภพิเ  เปนการท่ีเจา นาท่ีของรัฐ ใชอิทธิพล รือใชอํานาจ นาท่ี 
ทําใ น ยงานของตนเขาทํา ัญญากับบริ ัทของพ่ีนองของตน 
   การใ อิทธิพลเขา มี ลตอการตัด ินใจของเจา นาทีรั  รอ น ยงานของรั
อน (  เพ่ือใ เกิดประโยชนแกตนเอง รือพ กพอง โดยเจา นาท่ีของรัฐใชตําแ นง นาท่ี 
ขมขูผูใตบังคับบัญชาใ ยุดทําการตร จ อบบริ ัทของเครือญาติของตน 
 

ตั อยางการขัดกันระ าง ระ ย น นบุคคลกบั ระ ย น นร มในรู บบตาง  

1. การรับ ล ระ ย นตาง  
 .  นาย ุจริต ขาราชการชั้นผูใ ญ ไดเดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีจัง ัดราชบุรี ซ่ึงใน 

ันดังกลา  นายร ย นายก อบต. แ ง นึ่ง ไดมอบงาชางจําน น นึ่งคูใ แก นาย ุจริต เพ่ือเปนของท่ีระลึก  
 .  การท่ีเจา นาท่ีของรัฐรับของข ัญจากผูบริ ารของบริ ัทเอกชน เพ่ือช ยใ บริ ัท 

เอกชนรายนั้น ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใ ญของรัฐ  
 .  การท่ีบริ ัทแ ง นึ่งใ ของข ัญเปนทองคํามูลคามากก า 10 บาท แกเจา นาท่ีในป 

ท่ีผานมา และปนี้เจา นาท่ีเรงรัดคืนภา ีใ กับบริ ัทนั้นเปนกรณีพิเ  โดยลัดคิ ใ กอนบริ ัทอ่ืน  
เพราะคาด าจะไดรับของข ัญอีก 

 .  การท่ีเจา นาท่ีของรัฐไปเปนคณะกรรมการของบริ ัทเอกชน รือรัฐ ิ า กิจและไดรับ 
ค ามบันเทิงในรูปแบบตาง  จากบริ ัทเ ลานั้น ซ่ึงมีผลตอ การใ คํา ินิจฉัย รือขอเ นอแนะท่ีเปนธรรม
รือเปนไปในลัก ณะท่ีเอ้ือประโยชน ตอบริ ัทผูใ นั้น  

 .  เจา นาท่ีของรัฐไดรับชุดไมกอล จากผูบริ ารของบริ ัทเอกชน เม่ือตองทํางาน 
ท่ีเก่ีย ของกับบริ ัทเอกชนแ งนั้น ก็ช ยเ ลือใ บริ ัทนั้นไดรับ ัมปทาน เนื่องจากรู ึก าค รตอบแทน 
ท่ีเคยไดรับของข ัญมา 
 

 การทําธุรกิจกับตนเอง รอเ นคู ั า 

 2.1 การท่ี เจา นาท่ีในกระบ นการจัด ซ้ือจัดจางทํา ัญญาใ น ยงานตน ัง กัด 
ซ้ือคอมพิ เตอร ํานักงานจากบริ ัทของครอบครั ตนเอง รือบริ ัทท่ีตนเองมี ุน นอยู 
 .2 ผูบริ าร น ยงานทํา ัญญาเชารถไป ัมมนาและดูงานกับบริ ัท ซ่ึงเปนของเจา นาท่ี 
รือบริ ัทท่ีผูบริ ารมี ุน นอย ู

 2.3 ผูบริ ารของ น ยงาน ทํา ัญญาจางบริ ัทท่ีภรรยาของตนเองเปนเจาของมาเปน 
ท่ีปรึก าของ น ยงาน  
 2.4 ผูบริ ารของ น ยงาน ทํา ัญญาใ น ยงานจัดซ้ือท่ีดินของตนเองในการ ราง ํานักงาน 
แ งใ ม  



 

 
 .  ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซ้ือท่ีดินยานถนนรัชดาภิเ กใกลกับ ูนย ัฒนธรรม 
แ งประเท ไทย จากกองทุนเพ่ือการ น ูและพัฒนาระบบ ถาบันการเงินในการกํากับดูแลของธนาคาร 
แ งประเท ไทย กระทร งการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแ นงนายกรัฐมนตร ี
ในฐานะเจาพนักงานมี นาท่ีดูแลกิจการของกองทุน  ไดลงนามยินยอมในฐานะคู มร ใ ภรรยาประมูล 
ซ้ือท่ีดินและทํา ัญญาซ้ือขายท่ีดิน งผลใ เปนคู ัญญา รือมี นได นเ ียใน ัญญาซ้ือท่ีดินโฉนดแปลง
ดังกลา  อันเปนการขัดกันระ างประโยชน นบุคคลกับประโยชน นร ม เปนการฝาฝนตอก มาย  
มีค ามผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ. . 2542 มาตรา 100 (1) 

 

 การทํางาน ลังจากออกจากตํา นง นาที าธารณะ รอ ลังเก ียณ 
  .  อดีตผูอําน ยการโรงพยาบาลแ ง นึ่งเพ่ิงเก ียณอายุราชการไปทํางานเปนท่ีปรึก า 
ในบริ ัทผลิต รือขายยา โดยใชอิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแ นงในโรงพยาบาลดังกลา  ใ โรงพยาบาลซ้ือยา
จากบริ ัทท่ีตนเองเปนท่ีปรึก าอยู  พฤติการณเชนนี้ มีมูลค ามผิดท้ังทาง ินัยและทางอาญาฐาน 
เปนเจา นาท่ีของรัฐปฏิบัติ รือละเ นการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใ ผูอ่ืนเชื่อ าตนมีตําแ นง

รือ นาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแ นง รือ นาท่ีนั้น เพ่ือแ ง าประโยชนท่ีมิค รไดโดยชอบด ยก มาย 
ํา รับตนเอง รือผูอ่ืน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ. . 2542 มาตรา 12  
  .  การท่ีผูบริ าร รือเจา นาท่ีขององคกรดานเ ชภัณ และ ุขภาพออกจากราชการ 
ไปทํางานในบริ ัทผลิต รือขายยา 
  .  การท่ีผูบริ าร รือเจา นาท่ีของ น ยงานท่ีเก ียณแล ใชอิทธิพลท่ีเคยดํารงตําแ นง 
ใน น ยงานรัฐ รับเปนท่ีปรึก าใ บริ ัทเอกชนท่ีตนเคยติดตอประ านงาน โดยอาง าจะไดติดตอ 
กับ น ยงานรัฐไดอยางราบรื่น 
  .  การ าจางเจา นาท่ีผูเก ียณมาทํางานในตําแ นงเดิมท่ี น ยงานเดิมโดยไมคุมคา 
กับภารกิจท่ีไดรับมอบ มาย 
 

 การทํางานพิเ  

 .  เจา นาท่ีตร จ อบภา ี 6 ํานักงาน รรพากรจัง ัดใน นภูมิภาค ไดจัดตั้งบริ ัท
รับจางทําบัญชีและใ คําปรึก าเก่ีย กับภา ีและมีผลประโยชนเก่ีย ของกับบริ ัท โดยรับจางทําบัญช ี
และยื่นแบบแ ดงรายการใ ผูเ ียภา ีในเขตจัง ัดที่รับราชการอยูและจัง ัดใกลเคียง มีพฤติการณ
ช ยเ ลือผูเ ียภา ีใ เ ียภา ีนอยก าค ามเปนจริง และรับเงินคาภา ีอากรจากผูเ ียภา ีบางราย  
แล มิไดนําไปยื่นแบบแ ดงรายการชําระภา ีใ  พฤติการณของเจา นาท่ีดังกลา  เปนการไมปฏิบัติ 
ตามขอบังคับกรม รรพากร าด ยจรรยาขาราชการ กรม รรพากร พ. . 2559 ขอ 9 ( ) ( ) และอา ัย
ตําแ นง นาท่ีราชการของตน าประโยชนใ แกตนเอง เปนค ามผิด ินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา  
( ) แ งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ. . 2551 อีกท้ังเปนการปฏิบัติ นาท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือใ เกิดค ามเ ีย ายแกทางราชการโดยรายแรง และปฏิบัติ นาท่ีราชการโดยทุจริต และยังกระทําการ



 

 
อันไดชื่อ าเปนผูประพฤติชั่ อยางรายแรงเปนค ามผิด ินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 5 (1) และ (4) 
แ งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ. . 2551 
 4.2 นิติกร ฝายก มายและเรงรัดภา ีอากรคาง ํานักงาน รรพากรจัง ัดใน นภูมิภาค 

ารายไดพิเ โดยการเปนตั แทนขายประกันชี ิตของบริ ัทเอกชน ไดอา ัยโอกา ท่ีตนปฏิบัติ นาท่ี 
เรงรัดภา ีอากรคางผูประกอบการราย นึ่ง าประโยชนใ แกตนเองด ยการขายประกันชี ิตใ แก ุน น 
ผูจัดการของผูประกอบการดังกลา  ร มท้ังพนักงานของผูประกอบการนั้นอีก ลายคน ในขณะท่ีตนกําลัง
ดําเนินการเรงรัดภา ีอากรคาง พฤติการณของเจา นาท่ีดังกลา เปนการอา ัยตําแ นง นาท่ีราชการ 
ของตน าประโยชนใ แกตนเอง เปนค ามผิด ินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา  ( ) ประกอบมาตรา 4  
แ งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ. . 2551 
 .3 การท่ีเจา นาท่ีของรัฐอา ัยตําแ นง นาท่ีทางราชการรับจางเปนท่ีปรึก าโครงการ 
เพ่ือใ บริ ัทเอกชนท่ี าจางนั้นมีค ามนาเชื่อถือมากก าบริ ัทคูแขง 
 .4 การท่ีเจา นาท่ีของรัฐไมทํางานท่ีไดรับมอบ มายจาก น ยงานอยางเต็มท่ี แตเอาเ ลา 
ไปรับงานพิเ อ่ืน  ท่ีอยูนอกเ นืออํานาจ นาท่ีท่ีไดรับมอบ มายจาก น ยงาน 
 4.5 การท่ีผูตร จ อบบัญชีภาครัฐรับงานพิเ เปนท่ีปรึก า รือเปนผูทําบัญชีใ กับบริ ัท 
ท่ีตองถูกตร จ อบ 
 

 การรูขอมูล ายใน 
 .  นายชาง 5 แผนกชุม ายโทร ัพทเคลื่อนท่ี องคการโทร ัพทแ งประเท ไทย  
ไดนําขอมูลเลข มายโทร ัพทเคลื่อนท่ีระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายใ แกผูอ่ืน จําน น  
40 มายเลข เพ่ือนําไปปรับจูนเขากับโทร ัพทเคลื่อนท่ีท่ีนําไปใชรับจางใ บริการโทร ัพทแกบุคคลท่ั ไป 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลค ามผิดตามประม ลก มายอาญา มาตรา 151 มาตรา 15  และ มาตรา 
164 และมีค ามผิด ินัยตามขอบังคับองคการโทร ัพทแ งประเท ไทย าด ยการพนักงาน พ. . 25 6 
ขอ 44 และ 46 
 .  การท่ีเจา นาท่ีของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขา มูบาน จึงบอกใ ญาติพ่ีนอง 
ไปซ้ือท่ีดินบริเ ณโครงการดังกลา  เพ่ือขายใ กับราชการในราคาท่ี ูงข้ึน 
 .  การท่ีเจา นาท่ี น ยงานผูรับผิดชอบโครงขายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) 
ั ดุอุปกรณท่ีจะใชในการ างโครงขายโทรคมนาคม แล แจงขอมูลใ กับบริ ัทเอกชนท่ีตนรูจัก เพ่ือ 

ใ ไดเปรียบในการประมูล 
 5.4 เจา นาท่ีพั ดุของ น ยงานเปดเผย รือขายขอมูลท่ี ําคัญของฝายท่ีมายื่นประมูลไ กอน
นาใ แกผูประมูลรายอ่ืนท่ีใ ผลประโยชน ทําใ ฝายท่ีมายื่นประมูลไ กอน นาเ ียเปรียบ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 การใ ทรัพย ินของรา การเพอ ระ ย น นตน 

 .  คณบดีคณะแพทย า ตร ใชอํานาจ นาท่ีโดยทุจริต ด ยการ ั่งใ เจา นาท่ีนําเกาอ้ี 
พรอมผาปลอกคลุมเกาอ้ี เครื่องถาย ีดิทั น เครื่องเลน ีดิทั น กลองถายรูป และผาเต็นท นําไปใชในงาน 
มงคล มร ของบุตร า  ร มท้ังรถยนต รถตู นกลาง เพ่ือใชรับ งเจา นาท่ีเขาร มพิธี และขนยายอุปกรณ
ท้ังท่ีบานพักและงานฉลองมงคล มร ท่ีโรงแรม ซ่ึงล นเปนทรัพย ินของทางราชการการกระทําของจําเลย
นับเปนการใชอํานาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชน นตนอันเปนการเ ีย ายแกรัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไดชี้มูลค ามผิด ินัยและอาญา ตอมาเรื่องเขา ูกระบ นการในชั้น าล าลพิเคราะ พยาน ลักฐานโจทก
แล เ ็น าการกระทําของจําเลยเปนการทุจริตตอตําแ นง นาท่ีฐานเปนเจาพนักงานมี นาท่ีซ้ือ 
ทําจัดการ รือรัก าทรัพยใด  ใชอํานาจในตําแ นงโดยทุจริตอันเปนการเ ีย ายแกรัฐและเปน 
เจาพนักงานปฏิบัติ นาท่ีโดยมิชอบ ตามประม ลก มายอาญา มาตรา 151 และ 15  จึงพิพาก า 
ใ จําคุก 5 ป และปรับ 20,000 บาท คําใ การรับ ารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณาคดี ลดโท ใ ก่ึง
นึ่ง คงจําคุกจําเลยไ  2 ป 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 

 .  การท่ีเจา นาท่ีของรัฐ ผูมี นาท่ีขับรถยนตของ นราชการ นําน้ํามันในรถยนตไปขาย 
และนําเงินมาไ ใชจาย นตั  ทําใ นราชการตองเ ียงบประมาณเพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากก าท่ีค รจะเปน
พฤติกรรมดังกลา ถือเปนการทุจริต เปนการเบียดบังผลประโยชนของ นร มเพ่ือประโยชนของตนเอง  
และมีค ามผิดฐานลักทรัพยตามประม ลก มายอาญา 
 .  การท่ีเจา นาท่ีรัฐ ผูมีอํานาจอนุมัติใ ใชรถราชการ รือการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง  
นํารถยนตของ นราชการไปใชในกิจธุระ นตั  
 6.4 การท่ีเจา นาท่ีรัฐนํา ั ดุครุภัณ ของ น ยงานมาใชท่ีบาน รือใชโทร ัพท 
ของ น ยงานติดตอธุระ นตน รือนํารถ นตนมาลางท่ี น ยงาน 
 

 การนํา ครงการ าธารณะลงในเขตเลอกตังเพอ ระ ย นในทางการเมอง 
 .  นายกองคการบริ าร นตําบลแ ง นึ่งร มกับพ ก แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนคนเดินใ มในตําบลท่ีตนมีฐานเ ียง โดยไมผานค ามเ ็นชอบจาก 
ภา  และตร จรับงานท้ังท่ีไมถูกตองตามแบบรูปรายการท่ีกํา นด ร มท้ังเม่ือดําเนินการแล เ ร็จ 

ไดติดปายชื่อของตนและพ ก การกระทําดังกลา มีมูลเปนการกระทําการฝาฝนตอค าม งบเรียบรอย รือ
ั ดิภาพของประชาชน รือละเลยไมปฏิบัติตาม รือปฏิบัติการไมชอบด ยอํานาจ นาท่ี มีมูลค ามผิด

ท้ังทาง ินัยอยางรายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี นัง ือแจงผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใ ผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน และ ํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 .  การท่ีนักการเมืองในจัง ัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการตัดถนน ราง ะพาน 
ลงในจัง ัด โดยใชชื่อ รือนาม กุลของตนเองเปนชื่อ ะพาน 
 .  การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ี รือบานเกิดของตนเอง 
 
 
 
 



 

 
 การใ ตํา นง นาที ง า ระ ย น กเครอ าต ิ

 พนักงาน อบ นละเ นไมนําบันทึกการจับกุมท่ีเจา นาท่ีตําร จชุดจับกุม ทําข้ึนใน ันเกิด
เ ตุร มเขา ําน น แตกลับเปลี่ยนบันทึกและแกไขขอ าในบันทึกการจับกุม เพ่ือช ยเ ลือผูตอง า 
ซ่ึงเปนญาติของตนใ รับโท นอยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล มีมูลค ามผิดทางอาญาและ 
ทาง ินัยอยางรายแรง 
 

 การใ อิทธิพลเขา มี ลตอการตัด ินใจของเจา นาทีรั รอ น ยงานของรั อน 
 .  เจา นาท่ีของรัฐใชตําแ นง นาท่ีในฐานะผูบริ าร เขาแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจา นาท่ี ใ ปฏิบัติ นาท่ีโดยมิชอบด ยระเบียบ และก มาย รือฝาฝนจริยธรรม  
 .  นายเอ เปน ั นา นราชการแ ง นึ่งในจัง ัด รูจัก นิท นมกับนายบี ั นา 

นราชการอีกแ ง นึ่งในจัง ัดเดีย กัน นายเอ จึงใชค าม ัมพันธ นตั ฝากลูกชาย คือ นายซี  
เขารับราชการภายใต ังกัดของนายบ ี
 

 การขัดกัน ง ล ระ ย น นบุคคลกับ ระ ย น นร ม ระเ ทอน  

 .  การเดินทางไปราชการตางจัง ัดโดยไมคํานึงถึงจําน นคน จําน นงาน และจําน น ัน
อยางเ มาะ ม อาทิ เดินทางไปราชการจําน น 10 ัน แตใชเ ลาในการทํางานจริงเพียง 6 ัน โดยอีก 4 
ัน เปนการเดินทางทองเท่ีย ใน ถานท่ีตาง  

 .  เจา นาท่ีผูปฏิบัติไมใชเ ลาในราชการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เนื่องจากตองการ
ปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ เพราะ ามารถเบิกเงินงบประมาณคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลา
ราชการได 
 .  เจา นาท่ีของรัฐลงเ ลาปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ โดยมิไดอยูปฏิบัติงานในช งเ ลา
นั้นอยางแทจริง แตกลับใชเ ลาดังกลา ปฏิบัติกิจธุระ นตั  
 

 ก มายทีเกีย ของกับการขัดกันระ าง ล ระ ย น นตนกับ ล ระ ย น นร ม  
 
พระรา บั ัติ ระกอบรั ธรรมนู าด ยการ องกัน ละ ราบ รามการทุจริต  
พ   ละที ก ขเพิมเติม 
  มาตรา  ามมิใ เจา นาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนคู ัญญา รือมี นไดเ ียใน ัญญาท่ีทํากับ น ยงานของรัฐท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติ นาท่ีในฐานะท่ีเปนเจา นาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ค บคุม ตร จ อบ รือดําเนินคดี 
  (2)  เปน ุน น รือผูถือ ุนใน าง ุน น รือบริ ัทท่ีเขาเปนคู ัญญากับ น ยงานของรัฐ 
ท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ นาท่ีในฐานะท่ีเปนเจา นาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ค บคุม ตร จ อบ  
รือดําเนินคดี 

 



 

 
  (3)  รับ ัมปทาน รือคงถือไ ซ่ึง ัมปทานจากรัฐ น ยราชการ น ยงานของรัฐ รัฐ ิ า กิจ 

รือราชการ นทองถ่ิน รือเขาเปนคู ัญญากับรัฐ น ยราชการ น ยงานของรัฐ รัฐ ิ า กิจ รือ
ราชการ นทองถ่ินอันมีลัก ณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม าโดยทางตรง รือทางออม รือ 
เปน ุน น รือผูถือ ุนใน าง ุน น รือบริ ัทท่ีรับ ัมปทาน รือเขาเปนคู ัญญาในลัก ณะดังกลา  
  (4)  เขาไปมี นไดเ ียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึก า ตั แทน พนักงาน รือลูกจางในธุรกิจ 
ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ค บคุม รือตร จ อบของ น ยงานของรัฐท่ีเจา นาท่ีของรัฐ 
ผูนั้น ังกัดอยู รือปฏิบัติ นาท่ีในฐานะเปนเจา นาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดย ภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
เอกชนนั้น อาจขัด รือแยงตอประโยชน นร ม รือประโยชนของทางราชการ รือกระทบตอค ามมีอิ ระ
ในการปฏิบัติ นาท่ีของเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น 
  เจา นาท่ีของรัฐตําแ นงใดท่ีตอง ามมิใ ดําเนินกิจการตาม รรค นึ่ง ใ เปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กํา นดโดยประกา ในราชกิจจานุเบก า 
  ใ นําบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใชบังคับกับคู มร ของเจา นาท่ีรัฐตาม รรค อง โดยใ
ถือ าการดําเนินกิจการของคู มร ดังกลา  เปนการดําเนินกิจการของเจา นาท่ีของรัฐ 
  มาตรา  ามมิใ เจา นาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล
นอกเ นือจากทรัพย ิน รือประโยชนอันค รไดตามก มาย รือก  ขอบังคับท่ีออกโดยอา ัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแ งก มาย เ นแตการรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตาม ลักเกณ  
และจําน นท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กํา นด 
  บทบัญญัติใน รรค นึ่งใ ใชบังคับกับการรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจาก 
การเปนเจา นาท่ีของรัฐมาแล ยังไมถึง องปด ยโดยอนุโลม 
  มาตรา 103/1 บรรดาค ามผิดท่ีบัญญัติไ ใน ม ดนี้ใ ถือเปนค ามผิดฐานทุจริตตอ นาท่ี 
รือค ามผิดตอตําแ นง นาท่ีราชการ รือค ามผิดตอตําแ นง นาท่ีในการยุติธรรมตามประม ลก มาย

อาญาด ย 
 
ระกา คณะกรรมการ องกัน ละ ราบ รามการทุจริต ง าติ เรอง ลักเกณ การรับ

ทรัพย ิน รอ ระ ย นอนใด ดยธรรมจรรยาของเจา นาทีของรั  พ   

  อา ัยอํานาจตามค ามในมาตรา 10  แ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ าด ย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ. . 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแ งชาติ 
จึงกํา นด ลักเกณ และจําน นทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจา นาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได 
โดยธรรมจรรยาไ  ดังนี้ 
  ขอ  ในประกา นี ้
  “การรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” มายค าม า การรับทรัพย ิน 
รือประโยชนอ่ืนใดจากญาติ รือจากบุคคลท่ีใ กันในโอกา ตาง  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
รือ ัฒนธรรม รือใ กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน ังคม 

 
 



 

 
  “ญาติ” มายค าม า ผูบุพการี ผู ืบ ันดาน พ่ีนองร มบิดามารดา รือ ร มบิดา รือมารดา
เดีย กัน ลุง ปา นา อา คู มร  ผูบุพการี รือผู ืบ ันดานของคู มร  บุตรบุญธรรม รือผูรับบุตรบุญธรรม 
  “ประโยชนอ่ืนใด” มายค าม า ิ่งท่ีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับค ามบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝกอบรม รือ ิ่งอ่ืนใดในลัก ณะเดีย กัน 
  ขอ 4 ามมิใ เจา นาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลนอกเ นือจาก
ทรัพย ิน รือประโยชนอันค รไดตามก มาย รือก  ขอบังคับ ท่ีออกโดยอา ัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แ งก มาย เ นแตการรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกํา นดไ ในประกา นี้ 
  ขอ 5 เจา นาท่ีของรัฐจะรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 
    (1) รับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใ โดยเ น าตามจําน นท่ีเ มาะ ม 
ตามฐานานุรูป 
    (2) รับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคา รือมูลคาในการ
รับจากแตละบุคคล แตละโอกา ไมเกิน ามพันบาท 
    (3) รับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใ นั้นเปนการใ ในลัก ณะใ กับบุคคล
ท่ั ไป 
  ขอ 6 การรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเท  ซ่ึงผู ใ มิไดระบุใ เปน 
ของ นตั รือมีราคา รือมูลคาเกินก า ามพันบาท ไม าจะระบุเปนของ นตั รือไม แตมีเ ตุผล 
ค ามจําเปนท่ีจะตองรับไ เพ่ือรัก าไมตรี มิตรภาพ รือค าม ัมพันธอันดีระ างบุคคล ใ เจา นาท่ีของ
รัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ีย กับการรับทรัพย ิน รือประโยชนดังกลา ใ ผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็  ากผูบังคับบัญชาเ ็น าไมมีเ ตุท่ีจะอนุญาตใ เจา นาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพย ิน รือประโยชน
ดังกลา นั้นไ เปนประโยชน นบุคคล ใ เจา นาท่ีของรัฐผูนั้น งมอบทรัพย ินใ น ยงานของรัฐ 
ท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น ังกัดทันที 
  ขอ  การรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตาม ลักเกณ  รือมีราคา รือ 
มีมูลคามากก าท่ีกํา นดไ ในขอ 5 ซ่ึงเจา นาท่ีของรัฐไดรับมาแล โดยมีค ามจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไ
เพ่ือรัก าไมตรี มิตรภาพ รือค าม ัมพันธอันดีระ างบุคคล เจา นาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ีย กับการรับทรัพย ิน รือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปน ั นา นราชการ ผูบริ าร
ูง ุดของรัฐ ิ า กิจ รือผูบริ าร ูง ุดของ น ยงาน ถาบัน รือองคกรท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น ังกัด 

โดยทันทีท่ี ามารถกระทําได เพ่ือใ ินิจฉัย ามีเ ตุผลค ามจําเปน ค ามเ มาะ ม และ มค รท่ีจะใ
เจา นาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพย ิน รือประโยชนนั้นไ เปน ิทธิของตน รือไม 
  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชา รือผูบริ าร ูง ุดของรัฐ ิ า กิจ น ยงาน รือ ถาบัน รือองคกร 
ท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น ังกัด มีคํา ั่ง าไม มค รรับทรัพย ิน รือประโยชนดังกลา  ก็ใ คืนทรัพย ิน 

รือประโยชนนั้นแกผูใ โดยทันที ในกรณีท่ีไม ามารถคืนใ ได ใ เจา นาท่ีของรัฐผูนั้น งมอบทรัพย ิน
รือประโยชนดังกลา ใ เปน ิทธิของ น ยงานท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น ังกัดโดยเร็  

  เม่ือไดดําเนินการตามค ามใน รรค องแล  ใ ถือ าเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น ไมเคยไดรับ
ทรัพย ิน รือประโยชนดังกลา เลย 
 
 



 

 
  ในกรณีท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพย ินไ ตาม รรค นึ่งเปนผูดํารงตําแ นงผูบังคับบัญชา  
ซ่ึงเปน ั นา นราชการระดับกระทร ง รือเทียบเทา รือเปนกรรมการ รือผูบริ าร ูง ุดของ
รัฐ ิ า กิจ รือเปนกรรมการ รือผูบริ าร ูง ุดของ น ยงานของรัฐ ใ แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ีย กับการรับทรัพย ิน รือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน นผูท่ีดํารงตําแ นงประธาน
กรรมการและกรรมการในองคกรอิ ระตามรัฐธรรมนูญ รือผูดํารงตําแ นงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
ถอดถอนใ แจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามค ามใน รรค นึ่งและ รรค อง 
  ในกรณีท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพย ินตาม รรค นึ่ง เปนผูดํารงตําแ นง มาชิก ภาผูแทน
รา ร รือ มาชิก ุฒิ ภา รือ มาชิก ภาทองถ่ิน ใ แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ีย กับการรับทรัพย ิน
รือประโยชนเทานั้นตอประธาน ภาผูแทนรา ร ประธาน ุฒิ ภา รือประธาน ภาทองถ่ินท่ีเจา นาท่ี 

ของรัฐผูนั้น เปน มาชิก แล แตกรณี เพ่ือดําเนินการตาม รรค นึ่งและ รรค อง 
  ขอ  ลักเกณ การรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดของเจา นาท่ีของรัฐตามประกา  
ฉบับนี้ใ ใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจา นาท่ีของรัฐมาแล ไมถึง องปด ย 
 
ระเบียบ ํานักนายกรั มนตรี าด ยการใ รอรับของข ั ของเจา นาทีของรั  พ   

  โดยท่ีท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเ ก่ีย กับแน ทางปฏิบัติในการ 
ใ ของข ัญและรับของข ัญของเจา นาท่ีของรัฐไ ลายครั้งเพ่ือเปนการเ ริม รางคานิยมใ เกิดการประ ยัด  
มิใ มีการเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและ รางทั นคติท่ีไมถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันใ ของข ัญ 
ในราคาแพงท้ังยังเปนชองทางใ เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน  ใน งราชการอีกด ยและในการกํา นด
จรรยาบรรณของเจา นาท่ีของรัฐประเภทตาง  ก็มีการกํา นดในเรื่องทํานองเดีย กัน ประกอบกับ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแ งชาติไดประกา กํา นด ลักเกณ และจําน นท่ีเจา นาท่ี
ของรัฐจะรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้นจึง มค รร บร มมาตรการเ ลานั้น 
และกํา นดเปน ลักเกณ การปฏิบัติของเจา นาท่ีของรัฐในการใ ของข ัญและรับของข ัญไ เปน 
การถา รมีมาตรฐานอยางเดีย กัน และมีค ามชัดเจนเพ่ือเ ริมมาตรการของคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแ งชาติใ เปนผลอยางจริงจัง ท้ังนี้  เฉพาะใน นท่ีคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแ งชาตไิมไดกํา นดไ  
  อา ัยอํานาจตามค ามในมาตรา 11 ( ) แ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการแผนดิน 
พ. . 25 4 นายกรัฐมนตรีโดยค ามเ ็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึง างระเบียบไ ดังตอไปนี้ 
  ขอ 3 ในระเบียบนี ้
  “ของข ัญ” มายค าม า เงิน ทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดท่ีใ แกกัน เพ่ืออัธยา ัยไมตรี 
และใ มายค ามร มถึงเงิน ทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดท่ีใ เปนราง ัล ใ โดยเ น า รือ 
เพ่ือการ งเคราะ  รือใ เปน ินน้ําใจ การใ ิทธิพิเ ซ่ึงมิใชเปน ิทธิท่ีจัดไ ํา รับบุคคลท่ั ไป 
ในการไดรับการลดราคาทรัพย ิน รือการใ ิทธิพิเ ในการไดรับบริการ รือค ามบันเทิงตลอดจน 
การออกคาใชจายในการเดินทาง รือทองเท่ีย คาท่ีพัก คาอา าร รือ ิ่งอ่ืนใดในลัก ณะเดีย กันและ 
ไม าจะใ เปนบัตร ตั  รือ ลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินใ ล ง นา รือการคืนเงินใ ในภาย ลัง 



 

 
  “ปกติประเพณีนิยม” มายค าม า เท กาล รือ ัน ําคัญซ่ึงอาจมีการใ ของข ัญกัน และ 
ใ มายค ามร มถึงโอกา ในการแ ดงค ามยินดี การแ ดง ค ามขอบคุณ การตอนรับ การแ ดงค ามเ ียใจ รือ
การใ ค ามช ยเ ลือตามมารยาท ท่ีถือปฏิบัติกันใน ังคมด ย 
  “ผูบังคับบัญชา” ใ มายค ามร มถึง ผูซ่ึงปฏิบัติ นาท่ี ั นา น ยงาน ท่ีแบงเปนการ
ภายในของ น ยงานของรัฐและผูซ่ึงดํารงตําแ นงในระดับท่ี ูงก าและไดรับมอบ มายใ มีอํานาจบังคับบัญชา
รือกํากับดูแลด ย 

  “บุคคลในครอบครั ” มายค าม า คู มร  บุตร บิดา มารดา พ่ีนองร มบิดามารดา รือ 
ร มบิดา รือมารดาเดีย กัน 
  ขอ 4 ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดของเจา นาท่ีของรัฐ 
ซ่ึงอยูภายใตบังคับก มายประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ขอ 5 เจา นาท่ีของรัฐจะใ ของข ัญแกผูบังคับบัญชา รือบุคคลในครอบครั ของ
ผูบังคับบัญชานอกเ นือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใ ของข ัญแกกันมิได 
  การใ ของข ัญตามปกติประเพณีนิยมตาม รรค นึ่ง เจา นาท่ีของรัฐจะใ ของข ัญท่ีมีราคา

รือมูลคาเกินจําน นท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแ งชาติกํา นดไ  ํา รับการรับ
ทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา นาท่ีของรัฐตามก มายประกอบรัฐธรรมนูญ าด ย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได 
  เจา นาท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงิน รือทรัพย ินอ่ืนใด รือใชเงิน ั ดิการใด  เพ่ือมอบใ  
รือจัด าของข ัญใ ผูบังคับบัญชา รือบุคคลในครอบครั ของผูบังคับบัญชาไม ากรณีใด  มิได 

  ขอ 6 ผูบังคับบัญชาจะยินยอม รือรูเ ็นเปนใจใ บุคคลในครอบครั ของตนรับของข ัญ 
จากเจา นาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เ นแตเปนการรับของข ัญตามขอ 5 
  ขอ  เจา นาท่ีของรัฐจะยินยอม รือรูเ ็นเปนใจใ บุคคลในครอบครั ของตนรับของข ัญ 
จากผูท่ีเก่ีย ของในการปฏิบัติ นาท่ีของเจา นาท่ีของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของข ัญตามกรณีท่ีกํา นดไ
ใน ขอ  
  ผูท่ีเก่ีย ของในการปฏิบัติ นาท่ีของเจา นาท่ีของรัฐตาม รรค นึ่ง ไดแก ผูมาติดตองาน 
รือผูซ่ึงไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจา นาท่ีของรัฐ ในลัก ณะดังตอไปนี้ 

  (1)  ผูซ่ึงมีคําขอใ น ยงานของรัฐดําเนินการอยาง นึ่งอยางใด เชนการขอใบรับรอง  
การขอใ ออกคํา ั่งทางปกครอง รือการรองเรียน เปนตน 
  (2)  ผูซ่ึงประกอบธุรกิจ รือมี นไดเ ียในธุรกิจท่ีทํากับ น ยงานของรัฐ เชน การจัดซ้ือ 
จัดจาง รือการไดรับ ัมปทาน เปนตน 
  (3)  ผูซ่ึงกําลังดําเนินกิจกรรมใด  ท่ีมี น ยงานของรัฐเปนผูค บคุม รือกํากับดูแล เชน  
การประกอบกิจการโรงงาน รือธุรกิจ ลักทรัพย เปนตน 
  (4)  ผูซ่ึงอาจไดรับประโยชน รือผลกระทบจากการปฏิบัติ นาท่ี รือละเ นการปฏิบัติ นาท่ี 
ของเจา นาท่ีของรัฐ 
 
 
 



 

 
  ขอ  เจา นาท่ีของรัฐจะยินยอม รือรูเ ็นเปนใจใ บุคคลในครอบครั ของตนรับของข ัญ 
จากผูท่ีเก่ีย ของในการปฏิบัติ นาท่ีของเจา นาท่ีของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับของข ัญท่ีใ ตามปกติ
ประเพณีนิยม และของข ัญนั้นมีราคา รือมูลคาไมเกินจําน นท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแ งชาติกํา นดไ ํา รับการรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา นาท่ีของรัฐ 
ตามก มายประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ขอ 9 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครั ของเจา นาท่ีของรัฐรับของข ัญแล เจา นาท่ีของรัฐ
ทราบในภาย ลัง าเปนการรับของข ัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใ เจา นาท่ีของรัฐปฏิบัติตาม ลักเกณ  
ท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแ งชาติกํา นดไ ํา รับการรับทรัพย ิน รือประโยชน
อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจา นาท่ีของรัฐท่ีมีราคา รือมูลคาเกินก าท่ีกํา นดไ  ตามก มายประกอบ
รัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ขอ 10 ในกรณีท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเก่ีย กับการใ ของข ัญ รือรับของข ัญโดย 
ฝาฝนระเบียบนี้ ใ ดําเนินการดังตอไปนี ้
    (1) ในกรณีท่ีเจา นาท่ีของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใ ถือ าเจา นาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใ ดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรี
กํา นดโดยค ามเ ็นชอบของคณะรัฐมนตรี าด ยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
การเมือง 
    (2) ในกรณีท่ีเจา นาท่ีของรัฐเปนขาราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) รือพนักงาน 
ขององคกรปกครอง นทองถ่ิน รือพนักงานของรัฐ ิ า กิจใ ถือ าเจา นาท่ีของรัฐผูนั้นเปนผูกระทํา
ค ามผิดทาง ินัย และใ ผูบังคับบัญชามี นาท่ีดําเนินการใ มีการลงโท ทาง ินัยเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น 
  ขอ 11 ใ ํานักงานปลัด ํานักนายกรัฐมนตรีมี นาท่ี อด อง และใ คําแนะนําในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้แก น ยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนตอ ํานักงานปลัด ํานักนายกรัฐมนตรี 
าเจา นาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติในการใ ของข ัญ รือรับของข ัญฝาฝนระเบียบนี้ ใ ํานักงานปลัด- 
ํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจา นาท่ีของรัฐผูนั้นเพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี้ 

  ขอ 12 เพ่ือประโยชนในการเ ริม รางใ เกิดทั นคติในการประ ยัดแกประชาชนท่ั ไป 
ในการแ ดงค ามยินดี การแ ดงค ามปรารถนาดี การแ ดงการตอนรับ รือการแ ดงค ามเ ียใจ 
ในโอกา ตาง  ตามปกติ ประเพณีนิยมใ เจา นาท่ีของรัฐพยายามใช ิธีการแ ดงออกโดยใชบัตรอ ยพร 
การลงนามใน มุดอ ยพร รือใชบัตรแ ดงค ามเ ียใจ แทนการใ ของข ัญ 
  ใ ผูบังคับบัญชามี นาท่ีเ ริม รางคานิยมการแ ดงค ามยินดี การแ ดงค ามปรารถนาดี  
การแ ดงการตอนรับ รือการแ ดงค ามเ ียใจ ด ยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง แนะนํา รือกํา นด 
มาตรการจูงใจ ท่ีจะพัฒนาทั นคติ จิต ํานึกและพฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใ เปนไปในแน ทาง
ประ ยัด 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบ ํานักนายกรั มนตรี าด ยการเรีย รของ น ยงานของรั  พ   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” มายค าม า การเก็บเงิน รือทรัพย ิน โดยขอรองใ ช ยออกเงิน 

รือทรัพย ินตามใจ มัคร และใ มายค ามร มถึงการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช รือบริการซ่ึงมีการแ ดง
โดยตรง รือโดยปริยาย า มิใชเปนการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช รือบริการธรรมดา แตเพ่ือร บร ม 
เงิน รือทรัพย ินท่ีไดมาท้ัง มด รือบาง นไปใชในกิจการอยางใดอยาง นึ่งนั้นด ย 
 “เขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไร” มายค าม า เขาไปช ยเ ลือโดยมี นร มในการ 
จัดใ มีการเรี่ยไรในฐานะเปนผูร มจัดใ มีการเรี่ยไร รือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน 
ท่ีปรึก า รือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
  ขอ 6 น ยงานของรัฐจะจัดใ มีการเรี่ยไร รือเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไรมิได เ นแต
เปนการเรี่ยไร ตามขอ 19 รือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการค บคุมการเรี่ยไรของ น ยงานของรัฐ 
(กคร.) รือ กคร. จัง ัด แล แตกรณี ท้ังนี้ ตาม ลักเกณ ท่ีกํา นดไ ในระเบียบนี้ 
  น ยงานของรัฐซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามก มาย าด ยการค บคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะตองปฏิบัติตามก มาย าด ยการค บคุมการเรี่ยไรแล  จะตองปฏิบัติตาม ลักเกณ ท่ีกํา นด
ไ ในระเบียบนี้ด ย ในกรณีนี้ กคร. อาจกํา นดแน ทางปฏิบัติของ น ยงานรัฐดังกลา ใ อดคลองกับ
ก มาย าด ยการค บคุมการเรี่ยไรก็ได 
  ขอ  ใ มีคณะกรรมการค บคุมการเรี่ยไรของ น ยงานของรัฐ เรียกโดยยอ า “กคร.” 
ประกอบด ย รองนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบ มาย เปนประธานกรรมการ ผูแทน - 
ํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทร งกลาโ ม ผูแทนกระทร งการคลัง ผูแทนกระทร งม าดไทย ผูแทน

กระทร ง ึก าธิการ ผูแทนกระทร ง าธารณ ุข ผูแทน ํานักงานคณะกรรมการกฤ ีกา ผูแทน ํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแ งชาติ ผูแทน ํานักงานการตร จเงินแผนดิน และ
ผูทรงคุณ ุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน ี่คนเปนกรรมการ และผูแทน ํานักงานปลัด ํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ 
  กคร. จะแตงต้ังขาราชการใน ํานักงานปลัด ํานักนายกรัฐมนตรีจําน นไมเกิน องคนเปน
ผูช ยเลขานุการก็ได 
  ขอ 1  การเรี่ยไร รือเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไรท่ี กคร. รือ กคร. จัง ัด แล แต
กรณี จะพิจารณาอนุมัติใ ตามขอ 6 ไดนั้น จะตองมีลัก ณะและ ัตถุประ งคอยาง นึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
    (1) เปนการเรี่ยไรท่ี น ยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแก น ยงาน
ของรัฐนั้นเอง 
    (2) เปนการเรี่ยไรท่ี น ยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแกการปองกัน 
รือพัฒนาประเท  

    (3) เปนการเรี่ยไรท่ี น ยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือ าธารณประโยชน 
    (4) เปนกรณีท่ี น ยงานของรัฐเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไรของบุคคล รือ 
นิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการค บคุมการเรี่ยไรตามก มาย าด ยการค บคุมการเรี่ยไรแล  
 
 



 

 
  ขอ 19 การเรี่ยไร รือเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ใ ไดรับยกเ นไมตองขอ
อนุมัตจิาก กคร. รือ กคร. จัง ัด แล แตกรณี 
    (1) เปนนโยบายเรงด นของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีใ เรี่ยไรได 
    (2) เปนการเรี่ยไรท่ีรัฐบาล รือ น ยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการ เพ่ือช ยเ ลือ
ผูเ ีย าย รือบรรเทาค ามเ ีย ายท่ีเกิดจาก าธารณภัย รือเ ตุการณใดท่ี ําคัญ 
    (3) เปนการเรี่ยไรเพ่ือร มกันทําบุญเนื่องในโอกา การทอดผาพระกฐินพระราชทาน 
    (4) เปนการเรี่ยไรตามขอ 1  (1) รือ ( ) เพ่ือใ ไดเงิน รือทรัพย ินไมเกิน
จําน นเงิน รือมูลคาตามท่ี กคร. กํา นดโดยประกา ในราชกิจจานุเบก า 
    (5) เปนการเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไรตามขอ 1  (4) ซ่ึง กคร. ไดประกา  
ในราชกิจจานุเบก า ยกเ นใ น ยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ 
    (6) เปนการใ ค ามร มมือกับ น ยงานของรัฐอ่ืนท่ีไดรับอนุมัติ รือไดรับยกเ น 
ในการขออนุมัต ิตามระเบียบนี้แล  
  ขอ 20 ในกรณีท่ี น ยงานของรัฐไดรับอนุมัติ รือไดรับยกเ นตามขอ 19 ใ จัดใ มี 
การเรี่ยไร รือเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไร ใ น ยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 
    (1) ใ กระทําการเรี่ยไรเปนการท่ั ไป โดยประกา รือเผยแพรตอ าธารณชน 
    (2) กํา นด ถานท่ี รือ ิธีการท่ีจะรับเงิน รือทรัพย ินจากการเรี่ยไร 
    (3) ออกใบเ ร็จ รือ ลักฐานการรับเงิน รือทรัพย ินใ แกผูบริจาคทุกครั้ง เ นแต
โดยลัก ณะแ งการเรี่ยไรไม ามารถออกใบเ ร็จ รือ ลักฐานดังกลา ได ก็ใ จัดทําเปนบัญชีการรับเงิน
รือทรัพย ินนั้นไ เพ่ือใ ามารถตร จ อบได 

    (4) จัดทําบัญชีการรับจาย รือทรัพย ินท่ีไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของ 
ทางราชการภายในเกา ิบ ันนับแต ันท่ี ิ้น ุดการเรี่ยไร รือทุก ามเดือน ในกรณีท่ีเปนการเรี่ยไรท่ีกระทํา 
อยางตอเนื่องและปดประกา เปดเผย ณ ท่ีทําการของ น ยงานของรัฐท่ีไดทําการเรี่ยไรไมนอยก า าม ิบ ัน
เพ่ือใ บุคคลท่ั ไปไดทราบและจัดใ มีเอก ารเก่ีย กับการดําเนินการเรี่ยไรดังกลา ไ  ณ ถานท่ี ํา รับ
ประชาชน ามารถใชในการคน าและ ึก าขอมูลขา ารของราชการด ย 
    (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมท้ัง งบัญชีตาม (4) ใ ํานักงานการตร จเงิน
แผนดินภายใน าม ิบ ันนับแต ันท่ีไดจัดทําบัญชีตาม (4) แล เ ร็จ รือในกรณีท่ีเปนการเรี่ยไรท่ีได
กระทําอยางตอเนื่อง ใ รายงานการเงินพรอมท้ัง งบัญชีดังกลา ทุก ามเดือน 
  ขอ 21 ในการเรี่ยไร รือเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไร ามมิใ น ยงานของรัฐ
ดําเนินการดังตอไปนี ้
    (1) กํา นดประโยชนท่ีผูบริจาค รือบุคคลอ่ืนจะไดรับซ่ึงมิใชประโยชนท่ี น ยงาน
ของรัฐไดประกา ไ  
    (2) กํา นดใ ผูบริจาคตองบริจาคเงิน รือทรัพย ินเปนจําน น รือมูลคาท่ีแนนอน 
เ นแตโดย ภาพมีค ามจําเปนตองกํา นดเปนจําน นเงินท่ีแนนอน เชน การจํา นายบัตรเขาชม 
การแ ดง รือบัตรเขาร มการแขงขัน เปนตน 
    (3) กระทําการใด  ท่ีเปนการบังคับใ บุคคลใดทําการเรี่ยไร รือบริจาค รือ
กระทําการในลัก ณะท่ีทําใ บุคคลนั้นตองตกอยูในภา ะจํายอมไม ามารถปฏิเ ธ รือ ลีกเลี่ยงท่ีจะ 
ไมช ยทําการเรี่ยไร รือบริจาคไม าโดยทางตรง รือทางออม 



 

 
    (4) ใ เจา นาท่ีของรัฐออกทําการเรี่ ยไร รือใช ั่ ง ขอรอง รือบังคับใ
ผูใตบังคับบัญชา รือบุคคลอ่ืนออกทําการเรี่ยไร 
  ขอ 22 เจา นาท่ีของรัฐท่ีเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไรของบุคคล รือนิติบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการค บคุมการเรี่ยไรตามก มาย าด ยการค บคุมการเรี่ยไรซ่ึงมิใช น ยงานของรัฐ
จะตองไมกระทําการดังตอไปนี ้
    (1) ใช รือแ ดงตําแ นง นาท่ีใ ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไม าจะเปนการ
โ ณาด ย ิ่งพิมพตามก มาย าด ยการพิมพ รือ ื่ออยางอ่ืน รือด ย ิธีการอ่ืนใด 
    (2) ใช ั่ง ขอรอง รือบังคับใ ผูใตบังคับบัญชา รือบุคคลใดช ยทําการเรี่ยไร 
ใ  รือกระทําในลัก ณะท่ีทําใ ผูใตบังคับบัญชา รือบุคคลอ่ืนนั้นตองตกอยูในภา ะจํายอมไม ามารถ
ปฏิเ ธ รือ ลีกเลี่ยงท่ีจะไมช ยทําการเรี่ยไรใ ได ไม าโดยทางตรง รือทางออม 
 

 ิธีคิด บบ   ( าน 10)  ิธีคิด บบ   ( าน 2) 
  แน ทางการแกปญ าการทุจริตอยางยั่งยืน ตองเริ่มตนแกไขท่ีตั บุคคล โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการคิดของคนใน ังคมแยกแยะใ ได า…“เรองใดเ น ระ ย น นตน เรองใดเ น ระ ย น

นร ม” 
  ตองแยกออกจากกันใ ไดอยางเด็ดขาด ไมนํามาปะปนกัน ไมเอาประโยชน นร มมาเปน
ประโยชน นตน ไมเอาผลประโยชน นร มมาทดแทนบุญคุณ นตน ไมเ ็นแกประโยชน นตน 
และพ กพองเ นือก าประโยชน นร ม กรณีเกิดผลประโยชนขัดกันตองยึดประโยชน นร มเ นือก า
ประโยชน นตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม “เจา นาท่ีของรัฐ” ซ่ึงมีอํานาจ นาท่ีท่ีจะตองกระทําการ 

รือใชดุลยพินิจในการตัด ินใจท่ีเก่ีย ของกับผลประโยชนของ นร ม ากปลอยใ มีผลประโยชน นตน
รือค าม ัมพันธ นตนเขามามี นในการตัด ินใจแล  ยอมตองเกิดการขัดกันระ างประโยชน นตน

และประโยชน นร ม รือผลประโยชนทับซอน (Conflict of interests) ข้ึนแนนอน และค ามเ ีย าย 
ก็จะตกอยูกับประชาชนและประเท ชาตินั่นเอง 
 



 

 

 

 
  ระบบคิดท่ีจะกลา ตอไปนี้ เปนการนํามาประยุกตใชและเปรียบเทียบ เพ่ือใ เจา นาท่ี
ของรัฐนําไปเปน “ ลักคิด” ในการปฏิบัติงานใ ามารถแยกประโยชน นตนและประโยชน นร มได 
อยางเด็ดขาด คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ระบบคิด าน ิบ (Analog)”  
กับ 

“ระบบคิด าน อง (Digital)” 
 



 

 
ทํา มจึงใ ระบบเลข าน ิบ (  ละระบบเลข าน (  มาใ ยก ยะ 
การ กทุจริตเรามาทําค ามเขาใจในระบบ  าน ิบ (  ละ าน อง (   
กันเ อะ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  จากท่ีกลา มา เม่ือนําระบบเลข “ าน ิบ Analog” และระบบเลข “ าน อง Digital”  
มาปรับใชเปนแน คิด คือ ระบบคิด “ าน ิบ Analog” และ ระบบคิด “ าน อง  จะเ ็นได า 
  ระบบคิด “ าน ิบ  เปนระบบการคิด ิเคราะ ขอมูลท่ีมีตั เลข ลายตั  และ 
อาจ มายถึงโอกา ท่ีจะเลือกได ลายทาง เกิดค ามคิดท่ี ลาก ลาย ซับซอน ากนํามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจา นาท่ีของรัฐ จะทําใ เจา นาท่ีของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลพินิจเยอะ อาจจะ 
นําประโยชน นตนและประโยชน นร มมาปะปนกันได แยกประโยชน นตนและประโยชน นร ม 
ออกจากกันไมได 
  ระบบคิด “ าน อง  เปนระบบการคิด ิเคราะ ขอมูลท่ี ามารถเลือกไดเพียง  
2 ทาง เทานั้น คือ 0 ( ูนย) กับ 1 ( นึ่ง) และอาจ มายถึงโอกา ท่ีจะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน  
ใช กับ ไมใช, เท็จ กับ จริง, ทําได กับ ทําไมได  ประโยชน นตน กับ ประโยชน นร ม เปนตน จึงเ มาะ
กับการนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจา นาท่ีของรัฐท่ีตอง ามารถแยกเรื่องตําแ นง นาท่ี 
กับเรื่อง นตั ออกจากกันไดอยางเด็ดขาด และไมกระทําการท่ีเปนการขัดกันระ างประโยชน นตน
และประโยชน นร ม 
 
 

ระบบเลข “ าน ิบ  (    มายถึง ระบบเลข 
ท่ีมีตั เลข 10 ตั  คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เปนระบบคิดเลขท่ีเราใช 
ในชี ิตประจํา ันกันมาตั้งแตจําค ามกันได ไม าจะเปนการใชบอกปริมาณ รือบอกขนาด 
ช ยใ เกิดค ามเขาใจท่ีตรงกันในการ ื่อค าม มาย อดคลองกับระบบ “Analog”  
ท่ีใชคาตอเนื่อง รือ ัญญาณซ่ึงเปนคาตอเนื่อง รือแทนค าม มายของขอมูล 
โดยการใช งกชั่นท่ีตอเนื่อง (Continuous) 

ระบบเลข “ าน อง  (    มายถึง ระบบเลข 
ท่ีมี ัญลัก ณเพียง องตั  คือ 0 ( ูนย) กับ 1 ( นึ่ง) อดคลองกับการทํางานระบบ 
Digital ท่ีมีลัก ณะการทํางานภายในเพียง 2 จัง ะ คือ 0 กับ 1 รือ ON กับ OFF 
(Discrete) ตัดเด็ดขาด 



 

 
  “การ ิบัติงาน บบใ ระบบคิด าน ิบ (Analog)” คือ การท่ีเจา นาท่ีของรัฐยังมีระบบ
การคิดท่ียังแยกเรื่องตําแ นง นาท่ีกับเรื่อง นตนออกจากกันไมได นําประโยชน นตนและประโยชน

นร มมาปะปนกันไป มด แยกแยะไมออก า ิ่งไ นคือประโยชน นตน ิ่งไ นคือประโยชน นร ม  
นําบุคลากร รือทรัพย ินของราชการมาใชเพ่ือประโยชน นตน เบียดบังราชการ เ ็นแกประโยชน นตน 
เครือญาติ รือพ กพอง เ นือก าประโยชนของ นร ม รือของ น ยงาน จะคอยแ ง าประโยชน 
จากตําแ นง นาท่ีราชการ กรณีเกิดการขัดกันระ างประโยชน นตนและประโยชน นร ม จะยึด
ประโยชน นตนเปน ลัก 
  “การ ิบัติงาน บบใ ระบบคิด าน อง (Digital)” คือ การท่ีเจา นาท่ีของรัฐมีระบบ 
การคิดท่ี ามารถแยกเรื่องตําแ นง นาท่ีกับเรื่อง นตนออกจากกัน แยกออกอยางชัดเจน า ิ่งไ น 
ถูก ิ่งไ นผิด ิ่งไ นทําได ิ่งไ นทําไมได ิ่งไ นคือประโยชน นตน ิ่งไ นคือประโยชน นร ม  
ไมนํามาปะปนกัน ไมนําบุคลากร รือทรัพย ินของราชการมาใชเพ่ือประโยชน นตน ไมเบียดบังราชการ 
เ ็นแกประโยชน นร ม รือของ น ยงานเ นือก าประโยชนของ นตน เครือญาติ และพ กพอง  
ไมแ ง าประโยชนจากตําแ นง นาท่ีราชการ ไมรับทรัพย ิน รือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติ นาท่ี 
กรณีเกิดการขัดกันระ างประโยชน นตนและประโยชน นร ม ก็จะยึดประโยชน นร มเปน ลัก 
 

 บทบาทของรั   เจา นาทีของรั   

 ลักคิดการแยกประโยชน นตนและประโยชน นร มอยางเด็ดขาด ดังกลา นี้ อดคลองกับ 
แน ปฏิบัติของเจา นาท่ีของรัฐ ตามประม ลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 5 ท่ีกํา นดใ เจา นาท่ีของรัฐ
ตองแยกเรื่อง นตั ออกจากตําแ นง นาท่ี และยึดถือประโยชน นร มของประเท ชาติ เ นือก า
ประโยชน นตน โดยอยางนอยตอง างตน ดังนี ้

( )  ไมนําค าม ัมพันธ นตั ท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไม าจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพ ก เพ่ือนฝูง 
รือผูมีบุญคุณ นตั  มาประกอบการใชดุลพินิจใ เปนคุณ รือเปนโท แกบุคคลนั้น รือปฏิบัติตอบุคคลนั้น

ตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบ รือชัง 
( )  ไมใชเ ลาราชการ เงิน ทรัพย ิน บุคลากร บริการ รือ ิ่งอําน ยค าม ะด กของทางราชการ 

ไปเพ่ือประโยชน นตั ของตนเอง รือผูอ่ืน เ นแตไดรับอนุญาตโดยชอบด ยก มาย 
( )  ไมกระทําการใด รือดํารงตําแ นง รือปฏิบัติการใดในฐานะ นตั  ซ่ึงกอใ เกิดค าม 

เคลือบแคลง รือ ง ัย าจะขัดกับประโยชน นร มท่ีอยูในค ามรับผิดชอบของ นาท่ี  
  ในกรณีมีค ามเคลือบแคลง รือ ง ัย ใ ขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลา ไ กอนแล

แจงใ ผูบังคับบัญชา ั นา นราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ
จริยธรรม ินิจฉัยเปนประการใดแล จึงปฏิบัติตามนั้น 

( )  ในการปฏิบัติ นาท่ีท่ีรับผิดชอบใน น ยงานโดยตรง รือ นาท่ีอ่ืนในราชการ รัฐ ิ า กิจ 
องคการม าชน รือ น ยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปน ลัก ในกรณี 
ท่ีมีค ามขัดแยงระ างประโยชนของทางราชการ รือประโยชน นร ม กับประโยชน นตน รือ 

นกลุม อันจําเปนตอง ินิจฉัย รือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชน นร ม 
เปน ําคัญ 

 



 

 
 นอกจากนี้  ยัง อดคลองกับแน ปฏิบัติของเจา นาท่ีของรัฐในระดับ ากล ซ่ึงองคกร 

ในระดับ ากลตางก็ใ ค าม ําคัญ ดังจะเ ็นไดจากจรรยาบรรณ ากล ํา รับเจา นาท่ีของรัฐ ตามประกา  
ขององคการ ประชาชาติ และอนุ ัญญา ประชาชาติ าด ยการตอตานการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption : UNCAC) ค. . 200  ท่ีกํา นดใ การแยกเรื่อง นตั ออกจาก
ตําแ นง นาท่ีเปนมาตรฐานค ามประพฤติ ํา รับเจา นาท่ีของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแตละรัฐ  
และระ างรัฐ 

 
 จรรยาบรรณระ าง ระเท ํา รับเจา นาทีของรั   

 จรรยาบรรณระ างประเท ํา รับเจา นาท่ีของรัฐ ท่ีระบุในภาคผน กของมติ ประชาชาติ
ครั้งท่ี 51/59 เม่ือ ันท่ี 12 ธัน าคม 1996 (พ. . 2539)  

  
 ล ระ ย นขัดกัน ละการขาดคุณ มบัต ิ

 ขอ 4 เจา นาท่ีของรัฐไมพึงใชอํานาจในตําแ นง นาท่ีของตนในการแ ง าผลประโยชน
นตน รือผลประโยชนทางการเงินอันไม มค ร ํา รับตน รือ มาชิกในครอบครั ไมพึงประกอบธุรกรรม 

เขารับตําแ นง รือ นาที่ รือมีผลประโยชนทางการเงิน การคา รือผลประโยชนอื่นใดในทํานอง
เดีย กันซ่ึงขัดกับตําแ นง บทบาท นาท่ี รือการปฏิบัติในตําแ นง รือบทบาท นาท่ีนั้น 

 ขอ 5 เจา นาท่ีของรัฐ ตามขอบเขตท่ีกํา นดโดยตําแ นง นาท่ีของตนภายใตก มาย 
รือนโยบายในการบริ าร พึงแจงเก่ีย กับผลประโยชนทางธุรกิจ การคา และการเงิน รือกิจการอันทํา 

เพ่ือผลตอบแทนทางการเงิน ซ่ึงอาจกอใ เกิดผลประโยชนขัดกันไดใน ถานการณท่ีมีโอกา จะเกิด รือ 
ท่ีดูเ มือน าไดเกิดกรณีผลประโยชนขัดกันข้ึนระ าง นาท่ีและผลประโยชน นตนของเจา นาท่ีของรัฐ
ผูใด เจา นาท่ีของรัฐผูนั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการท่ีกํา นดไ เพ่ือลด รือขจัดซ่ึงผลประโยชนขัดกันนั้น 

 ขอ 6 เจา นาท่ีของรัฐไมพึงใชเงิน ทรัพย ิน บริการ รือขอมูลซ่ึงไดมาจากการปฏิบัติงาน  
รือเปนผลมาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือกิจการอ่ืนใดโดยไมเก่ีย ของกับงานในตําแ นง นาท่ีโดยไม มค ร

อยางเด็ดขาด 
 ขอ 7 เจา นาท่ีของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซ่ึงกํา นดโดยก มาย รือนโยบายในการ

บริ าร เพ่ือมิใ ผลประโยชนจากตําแ นง นาท่ีเดิมของตนโดยไม มค รเม่ือพนจากตําแ นง นาท่ีไปแล  
  
 การรับของข ั รอของกํานัล 

 ขอ 9 เจา นาท่ีของรัฐไมพึงเรียกรอง รือรับของข ัญ รือของกํานัลอ่ืนไม าทางตรง รือ
ทางออม ซ่ึงอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท การดําเนินงานตาม นาท่ี รือการ ินิจฉัยของตน 

 

 

 

 



 

 

ตั อยางระบบคิด าน ิบ  ระบบคิด าน อง 

 กรณีตั อยางระบบคิดเพอ ยก ยะระ าง ระ ย น นตน ละ ระ ย น นร ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตั อยางระบบคิด าน ิบ  ระบบคิด าน อง  

 

 



 

 
ตั อยางระบบคิด าน ิบ  ระบบคิด าน อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิด บบ น  มทุจริต 

- คิดแยกเรื่องประโยชน นตนและประโยชน นร มออกจาก
 กันอยางชัดเจน 
- คิดแยกเรื่องตําแ นง นาท่ี กับ เรื่อง นตั ออกจากกัน 
- คิดท่ีจะไมนําประโยชน นตนกับประโยชน นร มมา 
 ปะปนกัน มากา กายกัน 
- คิดท่ีจะไมเอาประโยชน นร มมาเปนประโยชน นตน 
- คิดท่ีจะไมเอาผลประโยชน นร มมาตอบแทนบุญคุณ นตน 
- คิดเ ็นแกประโยชน นร มมากก าประโยชน นตน  
 เครือญาติ และพ กพอง 

- คิด บบพอเพียง มเบียดเบียนตนเอง มเบียดเบียน ูอน  
 ละ มเบียดเบียน ระเท าติ 
- คิดอยางรับผิดชอบตามบทบาท นาท่ี ก ระเบียบ 
- คิดตามคุณธรรม า “ทําดี ดดี ทํา ั ด ั ” 

- คิดกอนทํา (กอนกระทําการทุจริต)  
- คิดถึงผลเ ียผลกระทบตอประเท ชาติ (ค ามเ ีย ายท่ีเกิดข้ึน
 กับประเท ในทุก  ดาน) 
- คิดถึงผูไดรับบทลงโท จากการทุจริต (เอามาเปนบทเรียน) 
- คิดถึงผลเ ียผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง (จะตองอยูกับ 
 ค ามเ ี่ยงท่ีจะถูกรองเรียน ถูกลงโท ไลออก และติดคุก) 
- คิดถึงคนรอบขาง (เ ื่อมเ ียตอครอบครั และ ง ตระกูล) 
- คิดอยางมี ติ ัมปชัญญะ 



 



 

ิ าที 2 
ค าม มทน ละค ามอายตอการทุจรติ 



 

 
าระ ําคั  

   ิชานี้เปนการเรียนรูเก่ีย กับค ามเปนพลเมืองท่ีไมทนตอการทุจริต แน คิดเก่ีย กับ 
ค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต การแ ดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต กรณี ึก าปรากฏการณ 
ในเกิดข้ึนในประเท และตางประเท  ท่ี ะทอนถึงค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต เพ่ือใ ผูเรียนมีค ามรู 
ค ามเขาใจ ในเรื่องดังกลา  และ ามารถนําองคค ามรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน ตลอดจน
นําไปถายทอดใ กับเพ่ือนร มงานได 
ัต ุ ระ งค 

   1. เพ่ือเ ริม รางค ามรูค ามเขาใจ การ ิเคราะ  ังเคราะ  และการประเมินเก่ีย กับ 
ค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต 
   2. เพ่ือใ ผูเรียน ามารถนําองคค ามรูเรื่องค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต 
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใ กับเพ่ือนร มงานได 

รายละเอียดเนอ า 
   1. ค ามไมทนตอการทุจริต 
    - ค ามเปนพลเมืองท่ีไมทนตอการทุจริต 
    - แน คิดเก่ีย กับค ามไมทนตอการทุจริต 
   2. ค ามอายตอการทุจริต 
    - แน คิดเก่ีย กับค ามอายตอการทุจริต 
   3. ตั อยางค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต การแ ดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต  
   4. การลงโท ทาง ังคม 
   5. ชองทางและ ิธีการรองเรียนการทุจริต 
   6. มาตรการคุมครองช ยเ ลือพยานของ ํานักงาน ป.ป.ช. และก  ก.พ. าด ย ลักเกณ
และ ิธีการการใ บําเ น็จค ามชอบ การกันเปนพยาน การลดโท  และการใ การคุมครองพยาน   

ิธีการ กอบรม 
    การบรรยาย การคิด ิเคราะ กรณี ึก า การทํากิจกรรมกลุม การอภิปรายกลุม 

อการเรียนรู 
   งานนําเ นอ (PowerPoint) ิดีทั น รือ ื่ออ่ืน  ท่ีเ มาะ ม 
การ ัด ละ ระเมิน ล  
   การทด อบเนื้อ า (20 คะแนน) 
   การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบ มาย (10 คะแนน) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเนอ า 

1. ค าม มทนตอการทุจริต 
  1.1 ค ามเ นพลเมอง 
   คํา า “พลเมอง” มีนัก ิชาการใ ค าม มาย รุปไดพอ ังเขป ดังนี้ 
   พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณ ิตย ถาน ใ ค าม มาย “พลเมือง” มายถึง ชา เมือง 
ชา ประเท ประชาชน “ ิถี” มายถึง าย แน  ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” มายถึง แบบ- 
การปกครองท่ีถือมติป งชนเปนใ ญ ดังนั้น คํา า “พลเมืองดีใน ิถีชี ิตประชาธิปไตย” จึง มายถึง 
พลเมืองท่ีมีคุณลัก ณะท่ี ําคัญ คือ เปนผูท่ียึดม่ันใน ลัก ีลธรรมและคุณธรรมของ า นา มี ลักการ 
ทางประชาธิปไตยในการดํารงชี ิต ปฏิบัติตนตามก มายดํารงตนเปนประโยชนตอ ังคม โดยมี 
การช ยเ ลือเก้ือกูลกัน อันจะกอใ เกิดการพัฒนา ังคมและประเท ชาติ ใ เปน ังคมและประเท
ประชาธิปไตยอยางแทจริง 
   รากรณ ามโกเ  อธิบาย า ค ามเปนพลเมือง มายถึง การเปนคนท่ีรับผิดชอบ 
ไดด ยตนเอง มีค าม ํานึกใน ันติ ิธี มีการยอมรับค ามคิดเ ็นของผูอ่ืน 
   ปริญญา เท านฤมิตรกุล กลา า ค ามเปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย มายถึง  
การท่ี มาชิกมีอิ รภาพ ค บคูกับค ามรับผิดชอบ และมีอิ รเ รีภาพค บคูกับ “ นาท่ี ” 
   จากค าม มายของนัก ิชาตาง  พอ รุปได า “พลเมือง” มายถึง ประชาชนท่ีนอกจาก
เ ียภา ีและปฏิบัติตามก มายบานเมืองแล  ยังตองมีบทบาทในทางการเมือง คือ อยางนอยมี ิทธิ 
ไปเลือกตั้ง แตยิ่งไปก านั้นคือมี ิทธิในการแ ดงค ามคิดเ ็นตาง  ตอทางการ รือรัฐได ท้ังยังมี ิทธิ 
เขาร มในกิจกรรมตาง  กับรัฐและอาจเปนฝายรุกเพ่ือเรียกรองก มาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐ
ตามท่ีเ ็นพอง พลเมืองนั้นจะเปนคนท่ีรู ึกเปนเจาของใน ิ่ง าธารณะ มีค ามกระตือรือรนอยากมี นร ม 
เอาใจใ การทํางานของรัฐ และเปนประชาชนท่ี ามารถแกไขปญ า นร มไดในระดับ นึ่ง โดยไมตอง 
รอใ รัฐมาแกไขใ เทานั้น 
  1.2 น คิดเกีย กับค าม มทนตอการทุจริต 
    พจนานุกรมราชบัณ ิตย ถาน ใ ค าม มายของคํา า ทน มายถึง การอดกลั้นได ทานอยูได 
เชน ทนดา ทนทุกข ทน นา  ไมแตก ัก รือบุบ ลายงาย 
    ค ามอดทน คือ การรูจักรอคอยและคาด ัง เปนการแ ดงใ เ ็นถึงค ามม่ันคง แน แน 
ตอ ิ่งท่ีรอคอย รือ ิ่งท่ีจูงใจใ กระทําใน ิ่งท่ีไมดี 
    ไมทน มายถึง ไมอดกลั้น ไมอดทน ไมยอม  



 

 
    ดังนั้น ค ามไมทน มายถึง การแ ดงออกตอการกระทําท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง บุคคลท่ีเก่ีย ของ
รือ ังคม ในลัก ณะท่ีไมยินยอม ไมยอมรับใน ิ่งท่ีเกิดข้ึน ค ามไมทน ามารถแ ดงออกได ลายลัก ณะ  

ท้ังในรูปแบบของกริยาทาทาง รือคําพูด 
   ค ามไมทนตอการทุจริต รือการกระทําท่ีไมถูกตอง ตองมีการแ ดงออกอยางใดอยาง นึ่งเกิดข้ึน 
เชน การแซงคิ เพ่ือซ้ือของ การแซงคิ เปนการกระทําท่ีไมถูกตอง ผูถูกแซงคิ จึงตองแ ดงออกใ ผูท่ี 
แซงคิ รับรู าตนเองไมพอใจ โดยแ ดงกิริยา รือบอกกลา ใ ทราบ เพ่ือใ ผูท่ีแซงคิ ยอมท่ีจะตอทายแถ  
กรณีนี้แ ดงใ เ ็น าผูท่ีถูกแซงคิ  ไมทนตอการกระทําท่ีไมถูกตอง และ ากผูท่ีแซงคิ ไปตอแถ ก็จะแ ดง 
ใ เ ็น าบุคคลนั้นมีค ามละอายตอการกระทําท่ีไมถูกตอง เปนตน 
   ค ามไมทนตอการทุจริต บุคคลจะมีค ามไมทนตอการทุจริตมาก-นอย เพียงใด ข้ึนอยูกับ
จิต ํานึกของแตละบุคคลและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น  แล มีพฤติกรรมท่ีแ ดงออกมา ซ่ึง 
การแ ดงกิริยา รือการกระทําจะมี ลายระดับ เชน การ ากลา ตักเตือน การประกา ใ าธารณชนรับร ู
การแจงเบาะแ  การรองทุกขกลา โท  การชุมนุมประท งซ่ึงเปนข้ันตอน ุดทายท่ีรุนแรงท่ี ุด เนื่องจาก 
มีการร มตั ของคนจําน นมาก และ รางค ามเ ีย ายอยางมากเชนกัน 
   ค ามไมทนของบุคคลตอ ิ่งตาง  รอบตั ท่ี งผลในทางไมดีตอตนเองโดยตรง ามารถพบเ ็น
ไดงาย ซ่ึงปกติแล ทุกคนมักจะไมทนตอ ภา ะ ภาพแ ดลอมท่ีไมดีและ งผลกระทบตอตนเองแล   
มักจะแ ดงปฏิกิริยาออกมา แตการท่ีบุคคลจะไมทนตอการทุจริตและแ ดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเปนเรื่อง
ยาก เนื่องจากปจจุบัน ังคมไทยมีแน โนมยอมรับการทุจริต เพ่ือใ ตนเองไดรับประโยชน รือใ งาน
ามารถดําเนินตอไป ูค าม ําเร็จ ซ่ึงการยอมรับการทุจริตใน ังคมไมเ นแมแตเด็กและเยา ชน และมอง า

การทุจริตเปนเรื่องไกลตั และไมมีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 
   ลัก ณะของค าม มทนตอการทุจริต 
   ค ามไมทนตอการทุจริต จากค าม มายท่ีไดกลา มาแล  คือ เปนการแ ดงออกอยางใดอยาง นึ่ง
เกิดขึ้น เพื่อใ รับรู าจะไมทนตอบุคคล รือการกระทําใด  ที่ทําใ เกิดการทุจริต ค ามไมทน 
ตอการทุจริต ามารถแบงระดับตาง  ไดมากก าค ามละอาย ใชเกณ ค ามรุนแรงในการแบงแยก เชน 

ากเพ่ือนลอกขอ อบเรา และเราเ ็นซ่ึงเราจะไมยินยอมใ เพ่ือนทุจริตในการลอกขอ อบ เราก็ใชมือ 
รือกระดา มาบัง นท่ีเปนคําตอบไ  เชนนี้ก็เปนการแ ดงออกถึงการไมทนตอการทุจริต นอกจาก 

การแ ดงออกด ย ิธีดังกลา ท่ีถือเปนการแ ดงออกทางกายแล  การ ากลา ตักเตือนตอบุคคลท่ีทุจริต  
การประณาม การประจาน การชุมนุมประท ง ถือ าเปนการแ ดงออกซ่ึงการไมทนตอการทุจริตท้ัง ิ้น แตจะ
แตกตางกันไปตามระดับของการทุจริต ค ามตื่นตั ของประชาชน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต  
โดยทายบทนี้ไดยกตั อยางกรณี ึก าท่ีมี าเ ตุมาจากการทุจริต ทําใ ประชาชนไมพอใจและร มตั
ตอตาน 
   ค ามจําเปนของการท่ีไมทนตอการทุจริตถือเปน ิ่ง ําคัญ เพราะการทุจริตไม าระดับเล็ก 

รือใ ญยอมกอใ เกิดค ามเ ีย ายตอ ังคม ประเท ชาติ ดังเชนตั อยางคดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรุงเทพม านครผลของการทุจริต รางค ามเ ีย ายไ อยางมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม ามารถนํามาใชได 
รัฐตอง ูญเ ียงบประมาณไปโดยเปลาประโยชน และประชาชนเองก็ไมไดใชประโยชนด ยเชนกัน ากเกิด
เพลิงไ มพรอมกัน ลายแ ง รถ เรือและอุปกรณดับเพลิงจะไมมีไมเพียงพอท่ีจะดับไ ไดทันเ ลา เพียงแคคิด 
จากมูลคาค ามเ ีย ายท่ีรัฐ ูญเ ยีงบประมาณไปยังไมไดคิดถึงค ามเ ีย ายท่ีเกิดจากค ามเดือดรอน ากเกิด
เพลงิไ มแล  ถือเปนค ามเ ีย ายท่ี ูงมาก ดังนั้น ากยังมีการปลอยใ มีการทุจริต ยินยอมใ มีการทุจริต



 

 
โดยเ ็น าเปนเรื่องของคนอ่ืน เปนเรื่องของเจา นาท่ีรัฐ ไมเก่ีย ของกับตนเองแล  ุดทายค าม ูญเ ีย 
ท่ีจะไดรับตนเองก็ยังคงท่ีจะไดรับผลนั้นอยูแมไมใชทางตรงก็เปนทางออม 
 

 ค ามอายตอการทุจริต 
 น คิดเกีย กับค ามอายตอการทุจริต  
   พจนานุกรมราชบัณ ิตย ถาน ใ ค าม มายของคํา าละอาย มายถึง การรู ึกอายท่ีจะทํา 
ใน ิ่งท่ีไมถูก ไมค ร เชน ละอายท่ีจะทําผิด ละอายใจ 
   ค ามละอาย เปนค ามละอาย และค ามเกรงกลั ตอ ิ่งท่ีไมดี ไมถูกตอง ไมเ มาะ ม เพราะ
เ ็นถึงโท รือผลกระทบท่ีจะไดรับจากการกระทํานั้น จึงไมกลาท่ีจะกระทํา ทําใ ตนเองไม ลงทํา 
ใน ิ่งท่ีผิด นั่นคือ มีค ามละอายใจ ละอายตอการทําผิด 
 ลัก ณะของค ามละอายตอการทุจริต 
   ลัก ณะของค ามละอาย ามารถแบงได 2 ระดับ คือ ค ามละอายระดับตน มายถึง  
ค ามละอาย ไมกลาท่ีจะทําใน ิ่งท่ีผิด เนื่องจากกลั าเม่ือตนเองไดทําลงไปแล จะมีคนรับรู ากถูกจับได
จะไดรับการลงโท  รือไดรับค ามเดือดรอนจาก ิ่งท่ีตนเองไดทําลงไป จึงไมกลาท่ีจะกระทําผิด และ 
ในระดับท่ี องเปนระดับท่ี ูง คือ แม าจะไมมีใครรับรู รือเ ็นใน ิ่งท่ีตนเองไดทําลงไป ก็ไมกลาท่ีจะทําผิด 
เพราะนอกจากตนเองจะไดรับผลกระทบแล  ครอบครั  ังคมก็จะไดรับผลกระทบตามไปด ย ท้ังชื่อเ ียง
ของตนเองและครอบครั ก็จะเ ื่อมเ ีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเปน ิ่งเล็ก  นอย  เชน การลอกขอ อบ 
อาจจะไมมีใครใ ใจ รือ ังเกตเ ็น แต ากเปนค ามละอายข้ัน ูงแล  บุคคลนั้นก็จะไมกลาทํา 

 ตั อยางค าม มทน ละค ามอายตอการทุจริต 
   การทุจริตมีผลกระทบตอการพัฒนาประเท  ทําใ เกิดค ามเ ีย ายอยางมากในดานตาง   

ากนําเอาเงินท่ีทุจริตไปมาพัฒนาใน นอ่ืน ค ามเจริญ รือการไดรับโอกา ของผูท่ีดอยโอกา ก็จะมีมาก
ข้ึน ค ามเ ลื่อมล้ําทางดานโอกา  ทางดาน ังคม ทางดานการ ึก า ล  ของประชาชนในประเท ก็จะ
ลดนอยลง ดังท่ีเ ็นในปจจุบัน าค ามเจริญตาง  มักอยูกับคนในเมืองมากก าชนบท ท้ัง  ท่ีคนชนบทก็คือ
ประชาชน น นึ่งของประเท  แตเพราะเ ตุใดประชาชนเ ลานั้นจึงไมไดรับโอกา ใ ทัดเทียม รือใกลเคียง
กับคนในเมือง ปจจัย นึ่งคือการทุจริต าเ ตุการเกิดทุจริตมี ลายประการตามท่ีกลา มาแล ขางตน ท้ังนี้ 
าเ ตุ ําคัญประการ นึ่งท่ีทําใ มีการทุจริตไดมาก คือการลงทุน เม่ือมีการลงทุนก็ยอมมีงบประมาณ เม่ือมี

งบประมาณก็เปน าเ ตุใ บุคคลท่ีคิดจะทุจริต ามารถ าชองทางดังกลา ในทางทุจริตได แม าประเท ไทย
จะมีก มาย ลายฉบับเพ่ือปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แตนั่นก็คือตั นัง ือท่ีไดเขียนเอาไ  
แตการบังคับใชยังไมจริงจังเทาท่ีค ร และยิ่งไปก านั้น ากประชาชนเ ็น าเรื่องดังกลา ไมเก่ีย ของกับ
ตนเองก็มักจะไมอยากเขาไปเก่ีย ของ เนื่องจากตนเองก็ไมไดรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แตการคิดดังกลา เปน
ิ่งท่ีผิด เพราะแมตนเองอาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการท่ีมีคนทุจริต แตไดรับผลกระทบโดยออม 

เชน เม่ือมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเท ท่ีจะใชพัฒนา รือลงทุนก็นอย อาจ งผลใ ประเท ไม
ามารถจางแรงงาน รือลงทุนได  

 



 

 
   ค ามเ ีย ายท่ีเกิดจากการทุจริต ากเปนการทุจริตในโครงการใ ญ  แล  ปริมาณเงิน 
ท่ีทุจริตยอมมีมาก ค ามเ ีย ายก็ยอมมีมากตามไปด ย โดยในบทนี้ไดยกกรณีตั อยางท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทุจริตไ ในทายบท ซ่ึงจะเ ็นได าค ามเ ีย ายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีมูลคามากมาย และนี่เปนเพียงโครงการเดีย
เทานั้น ากร มเอาการทุจริต ลาย  โครงการ ลาย  กรณีเขาด ยกัน จะพบ าค ามเ ีย าย 
ท่ีเกิดข้ึนมานั้นมากมายม า าล ดังนั้น เม่ือเปนเชนนี้แล  ประชาชนจะตองมีค ามตื่นตั ในการท่ีจะร มมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การร มมือกันในการเฝาระ ังเ ตุการณ ถานการณท่ีอาจเกิด 
การทุจริตได เม่ือประชาชนร มถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีค ามตื่นตั ท่ีจะร มมือกันในการแกไขปญ า
ดังกลา  ปญ าการทุจริตจะถือเปนปญ าเพียงเล็กนอยของประเท ไทย เพราะไม าจะทําอยางไรก็จะมี
การ อด อง ติดตาม เฝาระ ังเรื่องการทุจริตอยางตอเนื่อง ดังนั้นแล  ิ่ง ําคัญ ิ่งแรกท่ีจะตอง ราง 
ใ เกิดข้ึน คือ ค ามตระ นักรูถึงผลเ ียท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต รางใ เกิดค ามตื่นตั ตอการปราบปราม
การทุจริต การไมทนตอการทุจริต ใ เกิดข้ึนใน ังคมไทย 
   เม่ือประชาชนในประเท มีค ามตื่นตั ท่ี า “ไมทนตอการทุจริต” แล  จะทําใ เกิดกระแ  
การตอตานตอการกระทําทุจริต และคนท่ีทําทุจริตก็จะเกิดค ามละอายไมกลาท่ีจะทําทุจริตตอไป เชน  
ากพบเ ็น ามีการทุจริตเกิดข้ึนอาจมีการบันทึกเ ตุการณ รือลัก ณะการกระทํา แล แจงขอมูลเ ลานั้น

ไปยัง น ยงาน รือ ื่อม ลชนเพ่ือร มกันตร จ อบการกระทําท่ีเกิดข้ึน และยิ่งในปจจุบันเปน ังคม
มัยใ ม และกําลังเดิน นาประเท ไทยกา ูยุคไทยแลนด 4.0 แตการจะเปน 4.0 ใ มบูรณแบบไดนั้น 

ปญ าการทุจริตจะตองลดนอยลงไปด ย เม่ือประชาชนมีค ามตื่นตั ตอการท่ีไมทนตอการทุจริตแล   
ผลท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร ตั อยางท่ีจะนํามากลา ถึงตอไปนี้เปนกรณีท่ีเกิดข้ึนในตางประเท  แ ดงใ  
เ ็นถึงค ามไมทนตอการทุจริตท่ีประชาชนไดลุกข้ึนมาตอ ู ตอตานนักการเมืองท่ีทําทุจริต จนนําในท่ี ุด
นักการเมืองเ ลานั้น มดอํานาจทางการเมืองและไดรับบทลงโท ท้ังทาง ังคมและทางก มาย ดังนี้ 
  1. ระเท เกา ลีใต เกา ลีใตถือเปนประเท นึ่งท่ีประ บค าม ําเร็จในดานของ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต แตก็ยังคงมีปญ าการทุจริตเกิดข้ึนอยูบาง เชน 

เ มื่อป พ. .  2559 มีขา กรณีของประธ านาธิ บดี
ถู กปลดออกจากตํา แ นง เพราะเขาไปมี นเก่ีย ของ
ในการเอ้ือประโยชนใ พ กพอง โดยการถูกกลา า า 
ใ เพ่ือน นิทของครอบครั เขามาแทรกแซงการบริ าร
ประเท  ร มถึงใชค าม ัมพันธท่ีใกลชิดกับประธานาธิบดี
แ ง าประโยชน นตั  ผลท่ีเกิดข้ึนคือถูกดําเนินคด ี
และตั้งขอ า าพั พันการทุจริตและใชอํานาจ นาท่ีในทาง
มิชอบเพ่ือเอ้ือผลประโยชนใ แกพ กพอง กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้
ประชาชนเกา ลีใตไดมีการร มตั กันประท งก าพันคน
เรียกรองใ ประธานาธิบดีคนดังกลา ลาออกจากตําแ นง
ลังมีเ ตุอ้ือฉา ทางการเมือง 



 

 
   อีกกรณีท่ีจะกลา ถึงเพ่ือเปนตั อยาง
การตอตานการกระทําท่ีไมถูกตอง คือ การท่ีนัก ึก าคน
นึ่งไดเขาเรียนในม า ิทยาลัยท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรียนมา

นั้นไมได ูง และการท่ีนัก ึก าดังกลา ไมมีคุณ มบัต ิ
ในการเขารับการคัดเลือกโค ตานักกี าท่ีกํา นดไ า
จะตองผานการแขงขันประเภทเดี่ย  แตนัก ึก า 
คนดังกลา ผานการแขงขันประเภททีม เทากับ า
คุณ มบัติไมถูกตองแตไดรับเขาเรียนในม า ิทยาลัย
ดังกลา  การกระทําเชนนี้จึงเปน าเ ตุ นึ่งของการ
นําไป ูการประท ง ตอตานจากนัก ึก าและอาจารย 
ของม า ิทยาลัยดังกลา  ซ่ึงทางม า ิทยาลัยก็ไม ามารถ
ใ คําตอบที่ช ัดเจนแกกลุมผูประท งได จนในที่ ุด 
ประธานของม า ิทยาลัยดังกลา จึงลาออกจากตําแ นง 

  2. ระเท บรา ิล ปลายป พ. . 2559 
ประชาชนในประเท บราซิลไดมีการชุมนุมประท ง 
การทุจริตท่ีเกิดข้ึน เปนการแ ดงออกถึงค ามไมพอใจ
ตอ ัฒนธรรม การโกงของระบบราชการของประเท  
โดยมีประชาชนจําน น ลาย ม่ืนคนเขาร มการชุมนุม 
ในครั้ งนี้  และมีการแ ดงภาพ นู เพ่ือเปน ัญลัก ณ 
ในการประณามตอนักการเมืองท่ีทุจริต การประท ง
ดังกลา ยังถือ ามีขนาดเล็กก าครั้งกอน เพราะท่ีผาน
มาไดมีการทุจริตเกิดข้ึนและมีการประท ง จนในท่ี ุด
ประธานาธิบดีไดถูกปลดจากตําแ นง เนื่องจาก 
การกระทําท่ีละเมิดตอก ระเบียบเรื่องงบประมาณ 
  จากตั อยางขางตนแ ดงใ เ ็นถึงค ามตื่นตั ของประชาชนท่ีออกมาตอตานตอการทุจริต  
ไม าจะเปนการทุจริตในระดับ น ยเล็ก  รือระดับประเท  เปนการแ ดงออกซ่ึงการไมทนตอการทุจริต  
การไมทนตอการทุจริต ามารถแ ดงออกมาได ลายระดับตั้งแตการเ ็นคนท่ีทําทุจริตแล ตนเองรู ึกไมพอใจ  
มีการ งเรื่องตร จ อบ รองเรียน และในท่ี ุดคือการชุมนุม ประท ง ตามตั อยางท่ีไดนํามาแ ดงใ เ ็น
ขางตน ตราบใดท่ี ามารถ รางใ ังคมไมทนตอการทุจริตได เม่ือนั้นปญ าการทุจริตก็จะลดนอยลง  
แต ากจะใ เกิดผลดียิ่งข้ึน จะตอง รางใ เกิดค ามละอายตอการทุจริต ไมกลาท่ีจะทําทุจริต โดยนําเอา
ลักธรรมทาง า นามาเปนเครือ่งมือในการ ั่ง อน อบรม ในขณะเดีย กัน ากมีการทุจริตเกิดข้ึนกระบ นการ

ในการแ ดงออกตอการไมทนตอการทุจริตจะตองเกิดข้ึน และมีการเปดเผยชื่อบุคคลท่ีทุจริตใ กับ 
าธารณะชนไดรับทราบอยางท่ั ถึง เม่ือ ังคมมีท้ังกระบ นการในการปองกันการทุจริต การปราบปราม 

การทุจริตท่ีดี ร มถึงการ รางใ ังคมเปน ังคมท่ีไมทนตอการทุจริต มีค ามละอายตอการทําทุจริตแล   
ปญ าการทุจรติจะลดนอยลง ประเท ชาติจะ ามารถพัฒนาไดมากข้ึน 
 



 

 
  ํา รับระดับการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ไม าจะเปนในระดับใดล นแล แต งผลกระทบตอ ังคม 
และประเท ชาติท้ัง ิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดีย อาจนําไป ูการทุจริตอยางอ่ืนท่ีมากก าเดิมได  
การมี ัฒนธรรม คานิยม รือค ามเชื่อท่ีไมถูกตองก็ งผลใ เกิดการทุจริตไดเชนกัน เชน การมอบเงินอุด นุน
แก ถาน ึก าเพ่ือใ บุตรของตนไดเขา ึก าใน ถานท่ีแ งนั้น ากพิจารณาแล อาจพบ าเปน 
การช ยเ ลือ ถาน ึก าเพ่ือท่ี ถาน ึก าแ งนั้นจะไดนําเงินท่ีไดไปพัฒนา ภาพแ ดลอม การเรียน 
การ อนของทาง ถาน ึก าตอไป แตการกระทําดังกลา นี้ไมถูกตอง เปนการปลูกฝง ิ่งท่ีไมดีใ เกิดข้ึน 
ใน ังคม และตอไป ากกระทําเชนนี้เรื่อย  จะมอง าเปนเรื่องปกติท่ีทุกคนทํากัน ไมมีค ามผิดแตอยางใด 
จนทําใ แบบแผน รือพฤติกรรมทาง ังคมท่ีดีถูกกลืน ายไปกับการกระทําที่ไมเ มาะ มเ ลานี้ ตั อยาง
การมอบเงินอุด นุนแก ถาน ึก ายังคงเกิดขึ้นในประเท ไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน ถาน ึก า
ท่ีมีชื่อเ ียงซ่ึง ลายคนอยากใ บุตรของตนเขา ึก าใน ถานท่ีแ งนั้น แตด ยขอจํากัดท่ีไม ามารถ 
รับนักเรียน นัก ึก าไดท้ัง มด จึงทําใ ผูปกครองบางคนตองใ เงินกับ ถาน ึก า เพ่ือใ บุตรของตนเอง 
ไดเขาเรียน 
 

 การลง ท ทาง ังคม (Social Sanctions) 
 คํา า “การลงโท โดย ังคม” รือเรียก า “การลงโท ทาง ังคม” ซ่ึงตรงกับภา าอังกฤ

คํา า “Social Sanction” 
 พจนานุกรม ัพท ังคม ิทยาฉบับราชบัณ ิตย ถาน (2532 : 361-362) ไดใ ค าม มาย

ของคํา า “Social Sanctions” เปนภา าไทย า ิทธานุมัติทาง ังคม มายถึง การขู าจะลงโท รือ 
การ ัญญา าจะใ ราง ัลตามท่ีกลุมกํา นดไ ํา รับการประพฤติปฏิบัติของ มาชิกเพ่ือชักนําใ มาชิก
กระทําตามขอบังคับและก เกณ  

 Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโท โดย ังคม าเปนปฏิกิริยาตอบ นองทาง
ังคมอยาง นึ่งและเปนการแ ดงออกถึงพฤติกรรมที่เปนดานตรงกันขามระ างการเ ็นชอบกับ 

การไมเ ็นชอบพูดอีกอยาง นึ่งก็คือการลงโท โดย ังคมนั้นมีคุณลัก ณะ ิภา  (Dialectic) คือมีท้ังดานบ ก 
และดานลบอยูภายในค าม มายของตั เอง ํา รับการลงโท โดย ังคมเชิงบ ก (Positive Social 
Sanctions) จะอยูในรูปของการใ การ นับ นุน รือการ รางแรงจูงใจ ล  ใ แกปจเจกบุคคลและ ังคม
ใ ประพฤติปฏิบัติใ อดคลองกับปทั ถานของชุมชน รือของ ังคม จากการ ึก ายังพบด ย าการลงโท
โดย ังคมเชิงบ กนั้นอาจเปนการ รางแรงจูงใจใ แก ังคม เพ่ือยกระดับปทั ถานของ ังคมในระดับทองถ่ิน 
ใ ไป อดคลองกับปทั ถานใ มในระดับระ างประเท  

 Whitmeyer (2002 : 630-632) กลา า การลงโท โดย ังคม มีท้ังเชิงบ กและเชิงลบ  
เปนการทํางานตามกลไกของ ังคม การลงโท โดย ังคมเปนมาตรการค บคุมทาง ังคมท่ีตองการใ  
มาชิกใน ังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน รือก เกณ ท่ี ังคมยอมรับร มกัน เม่ือ มาชิกปฏิบัติตาม 

ก็จะมีการใ ราง ัลเปนแรงจูงใจ และลงโท เม่ือ มาชิกไมปฏิบัติตามก เกณ ของ ังคมและจะแ ดง 
การไมยอมรับ มาชิกคน นึ่ง รือกลุมคนกลุม นึ่ง  
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 กลา โดย รุป การลงโท โดย ังคม (Social Sanction) มายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทาง ังคม  

เปนมาตรการค บคุมทาง ังคมท่ีตองการใ มาชิกใน ังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน รือก เกณ ท่ี ังคม
กํา นด โดยมีท้ังดานลบและดานบ ก การลง ท ดย ังคมเ ิงลบ (Negative Social Sanction) เปนการลงโท  
โดยการกดดันและแ ดงปฏิกิริยาตอตานพฤติกรรมของบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามก เกณ ของ ังคม ทําใ บุคคลนั้น 
เกิดค ามอับอายขาย นา ํา รับการลงโท โดย ังคมเชิงบ ก รือการกระตุน ังคมเ ิงบ ก (Positive Social 
Sanction) เปนการแ ดงออกในเชิง นับ นุน รือใ ราง ัลเปนแรงจูงใจ เพ่ือใ บุคคลใน ังคมประพฤติ
ปฏิบัติตามก เกณ ของ ังคม 

 การลงโท ทาง ังคม เปนการลงโท กับบุคลท่ีปฏิบัติตนฝาฝนกับธรรมเนียม ประเพณี รือ 
แบบแผนที่ปฏิบัติตอ  กันมาในชุมชน มักใชในลัก ณะการลงโท ทาง ังคมเชิงลบมากก าเชิงบ ก  
การฝาฝนดังกลา อาจจะไมผิดก มาย แตด ยธรรมเนียมท่ีปฏิบัติ ืบตอกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝาฝน รือ
ถูกดู ม่ินเก่ีย กับค ามเชื่อของชุมชน ก็จะนําไป ูการตอตานจากคนในชุมชน แม าการฝาฝนดังกลา  
จะไมผิดก มายก็ตาม และท่ี ําคัญไปก านั้น ากการกระทําดังกลา ผิดก มายด ยแล  อาจ ราง 
ใ เกิดค ามไมพอใจข้ึนได ไมเพียงแตในชุมชนนั้น แตอาจเก่ีย เนื่องไปกับชุมชนอ่ืนรอบขาง รือเปนชุมชน
ท่ีใ ญท่ี ุด นั่นคือ ประชาชนท้ังประเท  ซ่ึงการลงโท ทาง ังคมมีท้ังดานบ กและดานลบ ดังนี้  

 การลงโท โดย ังคมเชิงบ ก (Positive Social Sanctions) จะอยูในรูปของการใ การ นับ นุน
รือการ รางแรงจูงใจ รือการใ ราง ัล ล  แกบุคคลและ ังคม เพ่ือใ ประพฤติปฏิบัติ อดคลองกับ

ปทั ถาน (Norm) ของ ังคมในระดับชุมชน รือในระดับ ังคม  
 การลงโท โดย ังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยูในรูปแบบของการใชมาตรการ

ตาง  ในการจัดระเบียบ ังคม เชน การ ากลา ตักเตือน ซ่ึงเปนมาตรการข้ันต่ํา ุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบค้ันทางจิตใจ (Moral Coercion) การตอตาน (Resistance) และการประท ง (Protest) ในรูปแบบ 
ตาง  ไม าจะโดยปจเจกบุคคล รือการชุมนุมของม ลชน 

 การลงโท ทาง ังคมทางลบ จะ รางใ เกิดการลงโท ตอบุคคลท่ีถูกกระทํา การลงโท
ประเภทนีเ้ปนการลงโท เพ่ือใ ยุดกระทําใน ิ่งท่ีไมถูกตอง และบุคคลท่ีถูกลงโท จะเกิดการเข็ด ลาบ ไมกลา
ท่ีจะทําใน ิ่งนั้นอีก การลงโท ประเภทนี้มีค ามรุนแรงแตกตางกัน ต้ังแตการ ากลา ตักเตือน การนินทา 
การประจาน การชุมนุมขับไล ซ่ึงเปนการแ ดงออกถึงการไมทน ไมยอมรับตอ ิ่งท่ีบุคคลอ่ืนไดกระทําไป 
ดังนั้น เม่ือมีใครท่ีทําพฤติกรรมเ ลานั้นข้ึน จึงเปนการ รางใ เกิดค ามไมพอใจแกบุคคลรอบขาง รือ ังคม 
จนนําไป ูการตอตานดังกลา  
  การลงโท ทาง ังคมจะมีค ามรุนแรงมาก รือนอย ก็ข้ึนอยูกับการกระทําของบุคคลนั้น า
รายแรงขนาดไ น ากเปนเรื่องเล็กนอยจะถูกตอตานนอย แต ากเรื่องนั้นเปนเรื่องรายแรง เรื่องท่ีเกิดข้ึน
ประจํา รือมีผลกระทบตอ ังคม การลงโท ก็จะมีค ามรุนแรงมากข้ึนด ย เชน ากมีการทุจริตเกิดข้ึนก็อาจ
นําไปเปนประเด็นทาง ังคมจนนําไป ูการตอตานจาก ังคมได เพราะการทุจริตถือ าเปน ิ่งท่ีไมถูกตอง  
ผิดก มาย และผิดตอ ีลธรรม บอยครั้งท่ีมีการทุจริตเกิดข้ึนจนเปน าเ ตุของการชุมนุมประท ง เพ่ือกดดัน 
ขับไลใ บุคคลนั้น ยุดการกระทําดังกลา  รือการออกจากตําแ นงนั้น  รือการนําไป ูการตร จ อบ 
และลงโท โดยก มาย โดยใน ั ขอ ุดทายของชุด ิชานี้ ไดนําเ นอตั อยางท่ีไดแ ดงออกถึงค ามไมทน 
ตอการทุจริตท่ีมีการชุมนุมประท ง บางเ ตุการณผูท่ีถูกกลา าไดลาออกจากตําแ นง ซึ่งการลาออก
จากตําแ นงนั้นถือเปนค ามรับผิดชอบอยาง นึ่งและเปนการแ ดงออกถึงค ามละอายใน ิ่งท่ีตนเอง 
ไดกระทํา 



 

 
 องทาง ละ ิธีการรองเรียน จงเบาะ  การทุจริต 

  5.1 องทางการรองเรียน จงเบาะ  
    ามารถรองเรียน แจงเบาะแ  มายัง ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง
าธารณ ุข ไดตามชองทางดังนี้ 

    1) ไปร ณีย ท่ี ตู ปณ. 9 ปณฝ.กระทร ง าธารณ ุข 11000 
    2) เ ็บไซต ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข    
     www.stopcorruption.moph.go.th เมนู “รองเรียน” 
  5.2 ิธีการรองเรียน  จงเบาะ  
    ในการรองเรียน แจงเบาะแ  ตองระบุรายละเอียด ดังนี้ 
    ) ชื่อ- กุล มายเลขบัตรประชาชน ท่ีอยู  มายเลขโทร ัพท  และจด มาย
อิเล็กทรอนิก ของผูรองเรียน แจงเบาะแ  
    ) ชื่อ- กุล ตําแ นง ังกัด ของผูกระทําค ามผิด 
    ) ระบุขอกลา า  เบาะแ  การกระทําค ามผิด  
    4) บรรยายการกระทําค ามผิดอยางละเอียด 
    5) แนบเอก ารประกอบการรองเรียน  แจงเบาะแ  (ถามี) 
  อนึ่ง ในการรองเรียน แจงเบาะแ  ผูรองเรียน แจงเบาะแ  ตองใ ขอมูลเก่ีย กับชื่อ- กุล ท่ีอยู 
มายเลขโทร ัพทท่ี ามารถติดตอไดอยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการติดตอกลับเพ่ือยืนยันการรองเรียน

แจงเบาะแ  ขอทราบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมใ ชัดเจนจน ามารถดําเนินการตอไปได และรายงานผล 
ใ ผรูองเรียน แจงเบาะแ  ทราบ 
  กรณีการรองเรียนโดยไมแจงชื่อ- กุล จริง ถือ าเปน “บัตร นเท ” จะตองระบุพยาน ลักฐาน 
ใ ชัดเจนเพียงพอท่ีจะดําเนินการเรื่องรองเรียนได 
  5.3 การติดตามเรองรองเรียน 
    ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข จะแจงกลับไปใ ผูรองเรียน
ทราบ าไดรับเรื่องรองเรียนไ แล และจะแจงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนใ ผูรองเรียนทราบ แต าก 
ผูรองเรียนประ งคจะติดตามเรื่องรองเรียน ามารถติดตามเรื่องรองเรียนไดตามชองทาง ดังนี ้
    1) ทางโทร ัพท มายเลข 0 2590 1 0 
    2) ทาง เ ็ บ ไซต ู นย ปฏิ บั ติ ก า รต อต านการ ทุ จ ริ ต  กระทร ง าธ า รณ ุ ข 
www.stopcorruption.moph.go.th เมนู “รองเรียน” ั ขอ “ติดตามค ามกา นาการรองเรียน  
แจงเบาะแ ” โดยขอใ จดจําร ั รับเรื่อง ัน เดือน ป ท่ียื่นเรื่องไ ด ย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  นอกจากนี ยัง ามาร รองเรียน ยัง น ยงานตาง  ด ดังนี้ 
  1) ํานักงาน ป.ป.ช.  
   - รองเรียนด ยตนเองท่ี ํานักงาน ป.ป.ช. นกลาง รือ ํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจัง ัด 
   - รองเรียนทางไปร ณียท่ี ตู ปณ. 100 ถนนพิ ณุโลก เขตดุ ิต กรุงเทพ  10 00 
   - รองเรียนทางโทร ัพท ท่ี ายด น 1205 และ มายเลขโทร ัพท 0 2528 4800-49 
   - รองเรียนทางเ ็บไซต ํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th ั ขอ “รองเรียน” 
  2) ูนยบริการประชาชน ํานักงานปลัด ํานักนายกรัฐมนตรี ( ายด น) ทําเนียบรัฐบาล  
ท่ี ายด น 1111 รือทาง มายเลขโทร ัพท 0 2283 1271-84   
  3) ํานักงานการตร จเงินแผนดิน มายเลขโทร ัพท 0 2271 8000 
  4) ํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ํานักงาน ป.ป.ท.) 
มายเลขโทร ัพท 1206 

  5) ูนยดํารงธรรม กระทร งม าดไทย ท่ี ายด น 156  รือ ูนยดํารงธรรมจัง ัด 
  6) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจัง ัด ในแตละจัง ัด 
  7) แจงค าม รองทุกข กลา โท ตอพนักงาน อบ น ณ ถานีตําร จในเขตอํานาจ อบ น 
โดยพนักงาน อบ นจะ งเรื่องท่ี ากอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยัง ํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 
 

 มาตรการคุมครอง ยเ ลอพยาน ละการกันบุคคล เ นพยาน ดย มดาํเนินคด ี
 6.1 มาตรการคุมครอง ยเ ลอพยาน 
  ํานักงาน ป.ป.ช. ไดกํา นดใ มีมาตรการคุมครองช ยเ ลือพยาน (ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ. . 2554 มาตรา 
10 2 และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. าด ยการคุมครองช ยเ ลือพยาน พ. . 2554) 
  ูทีมี ิทธิรองขอใ คุมครอง ยเ ลอพยาน 
  ํา รับผูท่ีมี ิทธิรองขอใ คุมครองช ยเ ลือพยาน ไดแก ผูกลา า ผูเ ีย าย ผูทําคํารอง  
ผูรองทุกขกลา โท  ผูใ ถอยคํา รือผูที่แจงเบาะแ รือขอมูลเกี่ย กับการทุจริตตอ นาที่ การร่ําร ย
ผิดปกติ การตร จ อบทรัพย ินและ นี้ ิน รือขอมูลอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และก มายอ่ืนท่ีเก่ีย ของ ร มถึง ามี 
ภริยา บุพการี ผู ืบ ันดานของบุคคลดังกลา  และผูท่ีมีค าม ัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลา  
  การรองขอคุมครอง ยเ ลอพยาน 
  การรองขอคุมครองช ยเ ลือพยานทําไดโดยยื่นคํารองตอ ํานักงาน ป.ป.ช. นกลาง รือ
ํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจัง ัดด ยตนเองไดเลย รือตอ น ยงานที่เกี่ย ของกับการคุมครอง

พยาน ( ํานักงานคุมครองพยาน กรมคุมครอง ิทธิและเ รีภาพ รือ ํานักงานตําร จแ งชาติ) ากมา 
ด ยตนเองไมได ามารถยื่นคํารองเปน นัง ือ รือจด มาย รือทางโทร ัพท รืออาจมอบอํานาจ 
ใ ผู อื ่นดําเนินการแทนได โดยระบุชื่อนาม กุล ท่ีอยูของผูรองขอ และพฤติการณท่ีแ ดงใ เ ็น าอาจ 
ไมไดรับค ามปลอดภัย พรอมท้ังลงลายมือชื่อ 



 

 
 6.2 การกันบุคคล เ นพยาน ดย มดําเนินคด ี
  ํานักงาน ป.ป.ช. ไดกํา นดใ มีมาตรการการกันบุคคลไ เปนพยานโดยไมดําเนินคดี  
(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ. . 
2554 มาตรา 10 6 และประกา คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง ลักเกณ  ิธีการและเง่ือนไขในการกันบุคคล
รือผูถูกกลา าไ เปนพยานโดยไมดําเนินคดี พ. . 2554) มีรายละเอียดดังนี้ 

  ผูถูกกลา ารายใดท่ีมี นเก่ีย ของกับการทุจริตร มกับเจา นาท่ีของรัฐรายอ่ืน และยังไมได
ถูกแจงขอกลา า คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเ ็น มค รกันไ เปนพยานโดยไมตองดําเนินคดีก็ได ากบุคคล
ดังกลา  มีลัก ณะดังนี ้
  1) เปนผูรูเ ็นเ ตุการณและมี นเก่ีย ของในการกระทําค ามผิดกับเจา นาท่ีของรัฐรายอ่ืน 
ท่ีอยูระ างการตร จ อบขอเท็จจริง รือการแ ง าขอเท็จจริงและร บร มพยาน ลักฐานกอนการ
ไต นขอเท็จจริง รืออยูระ างการไต นขอเท็จจริง  
  2) เปนผูใ ถอยคําท่ีเปนประโยชนตอการตร จ อบขอเท็จจริง รือการแ ง าขอเท็จจริง
และร บร มพยาน ลักฐาน รือการไต นขอเท็จจริง รือใ ถอยคํา รือแจงเบาะแ  รือขอมูลท่ีเปน
าระ ําคัญจน ามารถใชเปนพยาน ลักฐานในการ ินิจฉัยชี้มูลค ามผิดเจา นาท่ีของรัฐรายอ่ืนท่ีเปน

ตั การ ําคัญ  
  3) เต็มใจท่ีจะใ ถอยคํา รือแจงเบาะแ รือขอมูลตามขอ 2 พรอมกับรับรอง าจะไปเบิกค าม
เปนพยานในชั้น าลตามท่ีใ การ รือใ ถอยคําไ  
  การรองขอใ กันตนเอง เ นพยานในคด ี
  ามารถมีคําขอด ย าจา รือทําเปน นัง ือยื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอกันตนเอง 
ไ เปนพยานในคดีนั้น นับแต ันท่ีไดทราบเ ตุแ งการกลา า ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาคําขอ 
โดยคํานึงถึงเ ตุดังตอไปนี้ 
  1) ากไมกันบุคคล รือผูถูกกลา าคนใดคน นึ่งเปนพยานแล  พยาน ลักฐานท่ีมีอยูอาจ
ไมเพียงพอและไมอาจแ ง าพยาน ลักฐานอ่ืนแทนเพ่ือใ เพียงพอในการดําเนินคดีกับผูถูกกลา า 
รายอ่ืนท่ีเปนตั การ ําคัญ  
  2) บุคคลนั้นจะตองเบิกค ามตามท่ีใ การไ  
  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใ กันบุคคล รือผูถูกกลา านั้นไ เปนพยานแล  ถือ า 
บุคคลดังกลา อยูในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น และอาจไดรับการคุมครองช ยเ ลือ 
ตามก มายตอไป 
 6.3 ก  ก พ  าด ย ลักเกณ ละ ิธีการการใ บําเ นจค าม อบ การกันเ นพยาน 
การลด ท  ละการใ ค ามคมุครองพยาน พ   
   ขอ  ขาราชการพลเรือน ามัญผูใดใ ขอมูลตอผูบังคับบัญชา รือใ ถอยคําในฐานะพยาน  
ตอผูมี นาท่ี ืบ น อบ น รือตร จ อบตามก มาย รือระเบียบของทางราชการอันเปนประโยชนและ 
เปนผลดียิ่งตอทางราชการ ใ ถือ าผูนั้นปฏิบัติ นาท่ีราชการซ่ึงไดรับค ามคุมครองพยานและอาจไดรับ
บําเ น็จค ามชอบเปนกรณีพิเ  ตามก  ก.พ. นี้  
 



 

 
   ขอมูล รือถอยคําตาม รรค นึ่งจะถือ าเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ 
ตอเม่ือ เปนปจจัย ําคัญท่ีทําใ ดําเนินการทาง ินัยได รือเปนปจจัย ําคัญท่ีทําใ ลงโท ทาง ินัย 
แกผูกระทําค ามผิดได และมีผลทําใ ามารถประ ยัดงบประมาณแผนดินเปนอยางมาก รือมีผลทําใ  
ามารถรัก าไ ซ่ึงระบบบริ ารราชการ ท่ีดีโดยร มได 

  ในกรณีท่ีขาราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิด ินัยนั้นเ ียเอง รืออาจจะถูกกลา า ามี นร ม 
ในการกระทําผิด ินัยนั้นด ย ไมใ ไดรับบําเ น็จค ามชอบเปนกรณีพิเ ตามขอนี้  
  ขอ  ขาราชการพลเรือน ามัญผูท่ีอาจจะถูกกลา า ามี นร มในการกระทําผิด ินัย กับ 
ขาราชการอ่ืน ถาไดใ ขอมูลตอผูบังคับบัญชา รือใ ถอยคําเก่ีย กับการกระทําผิด ินัยท่ีไดกระทํามาตอ
บุคคล รือคณะบุคคลท่ีมี นาท่ี ืบ น อบ น รือตร จ อบตามก มาย รือระเบียบ ของทางราชการ 
และขอมูล รือถอยคํานั้นเปนปจจัย ําคัญจนเปนเ ตุใ มีการ อบ นทาง ินัยแกผู เปนตนเ ตุ 
แ งการกระทําผิด อาจไดรับการกันเปนพยาน การลดโท  รอืการใ ค ามคุมครองพยานตามก  ก.พ. นี ้
  ขอ  การใ ขอมูล รือใ ถอยคําตามขอ  รือขอ  ท่ีจะไดรับประโยชนตามก  ก.พ. นี้ 
จะตองเปนค ามเชื่อโดย ุจริต ามีการกระทําผิด ินัย รือเปนไปตามท่ีตนเองเชื่อ าเปนค ามจริง และไมมี 
การกลับถอยคํานั้นในภาย ลัง 
     การใ ขอมูล รือถอยคําตาม รรค นึ่ง ไมถือเปนการเปดเผยค ามลับของทาง
ราชการ และไมเปนการกระทําการขามผบูังคับบัญชาเ นือตน  
  ขอ  ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นท่ีไดรับขอมูลมี นาท่ีรายงานใ ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปน 
ผมีูอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
  ขอ  ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งมี นาท่ีใ ค ามคุมครองพยาน 
ดังตอไปนี้  
    ( ) ไมเปดเผยชื่อ รือขอมูลใด  ท่ีจะทําใ ทราบ าผูใดเปนผใู ขอมูล รือใ ถอยคํา 
    ( ) ไมใชอํานาจไม าในทางใด รือกระทําการอ่ืนใดอันเปนการกลั่นแกลง รือไมเปนธรรม 
ซ่ึงอาจมีผลทําใ กระทบ ิทธิ รือ นาท่ีของผูนั้นในทางเ ีย าย 
    ( ) ใ ค ามคุมครองมิใ ผูนั้นถูกกลั่นแกลง รือถูกขมขูเพราะเ ตุที่มีการใ ขอมูล
รือถอยคํา 

    ( ) ประ านงานกับพนักงานอัยการเพ่ือเปนทนายแกตางคดีใ ถาผูนั้นถูก องเปน 
คดตีอ าล 
    ในกรณีท่ีพยานผูใดรองขอเปน นัง ือ ผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงต้ังจะพิจารณายาย 
ผูนั้น รือพิจารณาดําเนินการอ่ืนใดท่ีเ ็น าจําเปนเพ่ือใ ผูนั้นไดรับค ามคุมครอง โดยไมตองไดรับ 
ค ามยินยอม รือเ ็นชอบจากผูบังคับบัญชาของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามข้ันตอน รือกระบ นการ
ตามท่ีก มายบัญญัติไ ก็ได  
  ขอ  พยานผูใดเ ็น าผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมไดใ การคุมครองตามขอ  รือ 
การใ การคุมครองดังกลา ยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปน นัง ือตอผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้ง 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 
 



 

 
  ขอ  เม่ือผมีูอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งไดรับคํารองตามขอ  แล  ากมีมูลนาเชื่อ าเปนไป
ตามท่ีพยานกล า อ าง ใ ผู มี อํานาจ ั่ งบรรจุและแต งตั้ งดํา เนินการใ ค ามคุ มครองพยาน  
ในโอกา แรกท่ี ามารถกระทําได  
  ขอ  พยานผูใดเ ็น าผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงต้ังยังไมไดใ การคุมครองตาม ม ดนี้ 
รือการใ การคุมครองดังกลา ยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปน นัง ือตอ ํานักงาน ก.พ. ได  

  ขอ  เม่ือ ํานักงาน ก.พ. ไดรับคํารองตามขอ  แล  ากมีมูลนาเชื่อ าเปนไปตาม 
ท่ีพยานกลา อาง ใ ํานักงาน ก.พ. ดําเนินการใ มีการยาย รือโอน รือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ี
เ ็น มค รเพ่ือใ ผูนั้นไดรับค ามคุมครอง โดยไมตองไดรับค ามยินยอม รือเ ็นชอบจากผูมีอํานาจ 
ัง่บรรจุและแตงตั้งกอน รือไมตองปฏิบัติตามข้ันตอน รือกระบ นการตามท่ีก มายกํา นด 

     ในกรณีท่ีผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการตามท่ี ํานักงาน ก.พ. กํา นด  
ตาม รรค นึ่ง รือในกรณีท่ีเ ็น มค ร ใ ํานักงาน ก.พ. เ นอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม 
มาตรา  ตอไป  
  ขอ  การใ ค ามคุมครองพยานตาม ม ดนี้ใ พิจารณาดําเนินการในโอกา แรก  
ท่ี ามารถกระทําได และใ เริ่มตั้งแตมีการใ ขอมูล รือใ ถอยคําตามขอ  รือขอ  แล แตกรณี  
จนก าจะมีการ ั่งยุติเรื่อง รือการดําเนินการทาง ินัยตามก มายนี้แกผเูปนตนเ ตุเ ร็จ ิ้น 
  ขอ  กอนมีการแจงเรื่องกลา า าขาราชการพลเรือน ามัญผูใดกระทําผิด ินัย ถาผูใ
ขอมูล รือใ ถอยคําตามขอ  ไมใชผูเปนตนเ ตุแ งการกระทําผิด ินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณี ท่ีไมอาจ
แ ง าขอมูล รือพยาน ลักฐานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินการทาง ินัยแกผูเปนตนเ ตุแ งการกระทําค ามผิด
ินัยในเรื่องนั้นไดนอกจากจะไดขอมูล รือพยาน ลักฐานจากผูนั้น ผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งอาจกัน 

ผนูั้นเปนพยานได 
  ขอ  ในกรณีท่ีผูท่ีถูกกันเปนพยานตามขอ  ไมมาใ ถอยคําตอบุคคล รือคณะบุคคล  
ผูมี นาท่ี ืบ น อบ น รือตร จ อบตามก มาย รือระเบียบของทางราชการ รือมาแตไมใ ถอยคํา รือ 
ใ ถอยคําแตไมเปนประโยชนตอการดําเนินการ รือใ ถอยคําอันเปนเท็จ รือกลับคําใ การ ใ การกัน 
ผูนั้นไ เปนพยานเปนอัน ิ้น ุดลง 
  ขอ  ใ ผบูังคับบัญชาผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งแจงเรื่องการกันขาราชการพลเรือน ามัญ 
ตามขอ  ไ เปนพยาน รือการ ิ้น ุดการกันเปนพยานตามขอ  ใ บุคคล รือคณะบุคคล ท่ีมี นาท่ี
ืบ น อบ น รือตร จ อบตามก มาย รือระเบียบของทางราชการและขาราชการผนูั้นทราบ 

  ขอ  ขาราชการพลเรือน ามัญผูใ ขอมูล รือใ ถอยคําตามขอ  ผูใดไดใ ขอมูล รือ 
ใ ถอยคําท่ี ําคัญจนเปนเ ตุใ ลงโท ทาง ินัยแกผู เปนตนเ ตุแ งการกระทําผิดได และผูนั้นตอง 
ถูกลงโท ทาง ินัยเพราะเ ตุท่ีไดร มกระทําผิด ินัยนั้นด ย ถาผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้ง พิจารณา
เ ็น าผนูั้นมิไดเปนตนเ ตุแ งการกระทําค ามผิด ินัยนั้น รือไดร มกระทําค ามผิด ินัย ไปเพราะตกอยู
ในอํานาจบังคับ รือกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้ง อาจพิจารณาลดโท  
ใ ผูนั้นต่ําก าโท ท่ีค รไดรับจริงได แตท้ังนี้ตองไมต่ําก าการลดโท  ท่ีอาจกระทําไดตามท่ีก มาย
กํา นด 
 
 



 

 
  ขอ  ผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาใ บําเ น็จค ามชอบเปนกรณีพิเ   
แกผใู ขอมูล รือถอยคําตามขอ  ไดดังนี ้
     ( )  ใ ถือ าการใ ขอมูล รือใ ถอยคํานั้นเปนขอค รพิจารณาอ่ืนตามก  ก.พ.  
าด ยการเลื่อนเงินเดือนท่ีผูบังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

     ( )  เครื่อง มายท่ีเ ็น มค รเพ่ือเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ  
     ( )  ราง ัล 
     ( )  คําชมเชยเปน นัง ือ 
  ขอ  ใ ผู มีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใ บําเ น็จค ามชอบเปนกรณีพิเ  
ตามขอ  แกผูใ ขอมูล รือใ ถอยคําตามขอ  ตามระดับค ามมากนอยของประโยชนและผลดียิ่ง 
ตอทางราชการ ท่ีไดรับจากการใ ขอมูล รือถอยคํานั้น 
 

 



 

ิ าที 3 
การ ระยุกต ลักค ามพอเพียง 

ด ย มเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต



 

 
าระ ําคั   

  ิชานี้เปนการเรียนรูเกี่ย กับที่มา ค าม มายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียง 
ตานทุจริต การนําโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต ไปประยุกตในบริบทตาง  เพื่อใ ผูเรียน 
มีค ามรู ค ามเขาใจ ในเรื่องดังกลา  และ ามารถนําองคค ามรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ของตน ตลอดจนนําไปถายทอดใ กับเพ่ือนร มงานได 

ัต ุ ระ งค  

  1. เพ่ือเ ริม รางค ามรูค ามเขาใจ การ ิเคราะ  ังเคราะ  และการประเมินเก่ีย กับการ
ประยุกต ลักค ามพอเพียงด ยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 

  2. เพ่ือใ ผูเรียน ามารถนําองคค ามรูเรื่องการประยุกต ลักค ามพอเพียงด ยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใ กับเพ่ือน
ร มงานได 

รายละเอียดเนอ า 
 1. ตนแบบค ามพอเพียง ( ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียง)  
 2. ค าม มายของการประยุกต ลักค ามพอเพียงด ยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
ซ่ึงประยุกต ลักโดย รอง า ตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุ ัฒ ิริ  
 
คําอธิบายค าม มายของ “STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต   

 ค ามพอเพียง (  : S   
 ค าม รงใ  (  : T  
 ค ามตนรู (  : R  
 มุง ขาง นา (  : O   
 ค ามร ู(  : N   
 ค ามเอออาทร (  : G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ น คดิจิตพอเพยีงตานทุจริต (STRONG   
(พั นา ดยรอง า ตราจารย ดร มาณ ี ยธีรานุ ั ิริ ,  



 

 
 ) ค ามพอเพียง (Sufficient : S  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 

นอมนําปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตเปน ลักค ามพอเพียงในการทํางาน การดํารงชี ิต 
การพัฒนาตนเองและ นร ม ร มถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน  

  ค ามพอเพียงตอ ิ่งใด ิ่ง นึ่งของมนุ ย แม าจะแตกตางกันตามพ้ืนฐาน แตการตัด ินใจ
าค ามพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนค ามมีเ ตุมีผลร มท้ังตองไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน และ นร ม 

  ค ามพอเพียงดังกลา จึงเปนภูมิคุมกันใ บุคคลนั้นไมกระทําการทุจริต ซ่ึงตองใ ค ามร ู
ค ามเขาใจ ( ) และปลุกใ ตื่นรู ( ) 

 ) ค าม รงใ  (T  : T  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 
ตองปฏิบัติงานบนฐานของค ามโปรงใ  ตร จ อบได ดังนั้น จึงตองมีและปฏิบัติตาม ลักปฏิบัติ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติ ก มาย ดานค ามโปรงใ  ซ่ึงตองใ ค ามรูค ามเขาใจ ( ) และปลุกใ ตื่นรู 
( ) 

 ) ค ามตนรู (Realize : R  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน มีค ามร ู
ค ามเขาใจและตระ นักรูถึงรากเ งาของปญ าและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน 
และประเท  ค ามตื่นรูจะบังเกิดเม่ือไดพบเ ็น ถานการณท่ีเ ี่ยงตอการทุจริต ยอมจะมีปฏิกิริยาเฝาระ ัง 
และไมยินยอมตอการทุจริตในท่ี ุดซ่ึงตองใ ค ามรูค ามเขาใจ ( ) เก่ีย กับ ถานการณ 
การทุจริตท่ีเกิดข้ึน ค ามรายแรงและผลกระทบตอระดับบุคคลและ นร ม 

 ) มุง ขาง นา (  : O  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน  
มุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและ นร มใ มีค ามเจริญกา นาอยางยั่งยืน บนฐานค ามโปรงใ   
ค ามพอเพียงและร ม ราง ัฒนธรรม ุจริตใ เกิดข้ึนอยางไมยอทอ ซ่ึงตองมีค ามรูค ามเขาใจ 
( ) ในประเด็นดังกลา  

 ) ค ามรู (knowledge : N  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน ตองมี 
ค ามรูค ามเขาใจ ามารถนําค ามรูไปใช ามารถ ิเคราะ  ังเคราะ  ประเมินไดอยางถองแทในเรื่อง
ถานการณการทุจริต ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ นร ม ค ามพอเพียงตานทุจริต การแยกแยะ

ผลประโยชน นตั และผลประโยชน นร มท่ีมีค าม ําคัญยิ่งตอการลดการทุจริตในระยะยา  ร มท้ัง 
ค ามอายไมกลาทําทุจริตและค ามไมทนเม่ือพบเ ็น ามีการทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือ ราง ังคมไมทนตอการทุจริต 
  ) ค ามเอออาทร (G  : G  คนไทยมีค ามเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ําใจตอกันบนฐาน 
ของจิตพอเพียงตานทุจริต ไมเอ้ือตอการรับ รือการใ ผลประโยชน รือตอพ กพอง 
ิธีการ กอบรม 

  การอภิปราย กรณีโครงการ STRONG การบรรยาย 
อการเรียนรู 

  งานนําเ นอ ( ) ารคดี รือ ื่ออ่ืน  ท่ีเ มาะ ม 

การ ัด ละ ระเมิน ล  
  การทด อบเนื้อ า (20 คะแนน) 
  การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบ มาย (10 คะแนน) 

 



 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเนอ า 
 

 พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช ไดเ ด็จข้ึนเถลิงถ ัลยราช มบัติ เม่ือ ันท่ี  
9 มิถุนายน พ. . 2489 และไดทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเ ก เม่ือ ันท่ี 5 พฤ ภาคม พ. . 
2493 ณ พระท่ีนั่งไพ าลทัก ิณ นับเปนเ ลา 0 ป ท่ีพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองราชย ทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะใ ประชาชนชา ไทยไดประโยชนและค าม ุขของอยางท่ั ถึงกัน
ท้ังประเท  โดย “คน” เปน ูนยกลางในการพัฒนา และทรงพระ ิริยะอุต า ะท่ีจะขจัดปญ าตาง  อาทิ 
ปญ าดานเ ร ฐกิจ เก ตรกรรม ังคม การ ึก า เปนตน เพ่ือยกระดับคุณภาพชี ิตของประชาชน 
ชา ไทยใ ามารถพ่ึงพาตนเองอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป  

 พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแน พระราชดําร ิ
ลักปรัชญาเ ร ฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโช าทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม า ิทยาลัย 

ก ตร า ตร เม่ือ ันท่ี  กรก าคม  โดยมีใจค ามตอน นึ่ง า “...การพัฒนาประเท จําเปนตองทํา
ตามลําดับข้ัน ตอง รางพ้ืนฐาน คือ ค ามพอมีพอกิน พอใชของประชาชน นใ ญเปนเบื้องตนกอน  
โดยใช ิธีการและใชอุปกรณท่ีประ ยัดแตถูกตองตาม ลัก ิชา เม่ือไดพ้ืนฐานม่ันคงพรอมพอค รและปฏิบัติ
ไดแล  จึงคอย รางคอยเ ริมค ามเจริญและฐานะเ ร ฐกิจข้ันท่ี ูงข้ึนโดยลําดับตอไป ากมุงแตจะ 
ทุมเท รางค ามเจริญยกเ ร ฐกิจข้ึนใ ร ดเร็ แตประการเดีย  โดยไมใ แผนปฏิบัติการ ัมพันธกับ 
ภา ะของประเท และของประชาชนโดย อดคลองด ย ก็จะเกิดค ามไม มดุลในเรื่องตาง  ข้ึน  

ซ่ึงอาจกลายเปนค ามยุงยากลมเ ล ไดในท่ี ุด ดังเ ็นไดท่ีอารยประเท ลายประเท กําลังประ บปญ า
ทางเ ร ฐกิจอยางรุนแรงอยูในเ ลานี้...” ซ่ึงเปนแน พระราชดําริท่ีพระบาท มเด็จพระปรมินทร- 
ม าภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกรา ร มานานก า 40 ป เพ่ือใ รา ร ามารถดํารงชี ิต 
ด ยการพ่ึงพาตนเอง มี ติอยูอยางประมาณตน ามารถดํารงชีพปกติ ุขอยางม่ันคงและยั่งยืน  
   เม่ือ ันท่ี 26 พฤ ภาคม 2549 องคการ ประชาชาติ (   ) โดย 
นายโค  อันนัน เลขาธิการองคการ ประชาชาติไดทูลเกลาทูลกระ มอมถ ายราง ัลค าม ําเร็จ 
ูง ุดดานการพัฒนามนุ ยของโครงการพัฒนาแ ง ประชาชาติ(The    

 ) เพ่ือเทิดพระเกียรติเปนกรณีพิเ  ในโอกา ท่ีทรงครอง ิริราช มบัติครบ 60 ป 
โดยนายโค  อันนัน ไดกลา ดุดีพระเกียรติคุณพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช และ
กลา ถึงปรัชญาเ ร ฐกิจพอเพียง าเปน ลักการท่ีมุงเนนการกลั่นกรองในการบริโภค เนนค าม
พอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตั  ามารถตานทานผลกระทบจากกระแ โลกาภิ ัตน “ทาง ายกลาง” 
จึงเปนการตอกย้ําแน ทางท่ี ประชาชาติท่ีมุงเนนคนเปน ูนยกลางการพัฒนาเพ่ือคุณภาพชี ิตท่ีดี 
และยั่งยืน ตอมาในป พ. . 2550 ํานักงานโครงการพัฒนาแ ง ประชาชาติประจําประเท ไทย 
(     : ) ไดกลา ถึง ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียง 



 

 
โดยจัดพิมพในรายงานประจําป 200  เพ่ือเผยแพร ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงไปยังประเท
มาชิกก า 150 ประเท ท่ั โลก  

 

STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
 
  ยุทธ า ตรชาติ าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  (พ. . 2560-2564)
ไดมีการ ิเคราะ ภาพอนาคตของประชาชนและ ังคมไทยในระยะ  ปขาง นาไ า ากยุทธ า ตรชาติ
าด ยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  (พ. . 2560-2564) ไดรับค ามร มมือร มใจ 

จากทุกภาค นของ ังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีค ามตื่นตั ตอการทุจริตมากข้ึน 
มีการใ ค าม นใจตอขา ารและตระ นักถึงผลกระทบของการทุจริตท่ีมีตอประเท มากข้ึน  
มีการแ ดงออกซ่ึงการตอตานการทุจริตท้ังในชี ิตประจํา ันและการแ ดงออกผาน ื่อ าธารณะและ 
ื่อ ังคมออนไลนตาง  ประชาชนในแตละช ง ัยไดรับกระบ นการกลอมเกลาทาง ังคม าการทุจริต 

ถือเปนพฤติกรรมท่ีนอกจากจะผิดก มายและทําใ เกิดค ามเ ีย ายตอประเท แล  ยังเปนพฤติกรรม 
ท่ีผิดจริยธรรม ไมไดรับการยอมรับจาก ังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรูการปรับเปลี่ยนฐานค ามคิดท่ีทําใ
ามารถแยกแยะระ างผลประโยชน นตนกับผลประโยชน นร มได ัฒนธรรมทาง ังคมท่ีมีฐาน 

อยูบน ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงจะ ลอ ลอมใ ประชาชนไมกระทําการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐาน
จิตท่ีพอเพียง มีค ามละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบ และไมยอมใ ผูอ่ืนกระทําการทุจริตอัน งผลใ
เกิดค ามเ ีย ายตอ ังคม นร ม 
  เพ่ือใ ภาพอนาคตดังกลา ามารถบรรลุผลไดจริง น ยงานทุกภาค นตองใ ค าม ําคัญ
อยางแทจริงกับการปรับประยุกต ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงมาใชประกอบกับ ลักการตอตาน 
การทุจริตอ่ืน  เพ่ือ รางฐานคิดจิตพอเพียงตอตานการทุจริตใ เกิดข้ึนเปนพ้ืนฐานค ามคิดของปจเจก
บุคคล โดยประยุกต ลักบูรณาการ “STRONG” (ร .ดร.มาณี ไชยธีรานุ ัฒ ิริ, ) เปนแน ทาง 
ในการพัฒนา ัฒนธรรม น ยงาน  

 
 



 

 
คําอธิบายค าม มายของ “STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต” 
  ) ค ามพอเพียง (S  : S  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 
นอมนํา ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตเปน ลักค ามพอเพียงในการทํางาน  
การดํารงชี ิต การพัฒนาตนเองและ นร ม ร มถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน  
   ค ามพอเพียงตอ ิ่งใด ิ่ง นึ่ง ของมนุ ยแม าจะแตกตางกันตามพ้ืนฐาน แตการตัด ินใจ
าค ามพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนค ามมีเ ตุมีผลร มท้ังตองไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืน และ นร ม 

   ค ามพอเพียงดังกลา จึงเปนภูมิคุมกันใ บุคคลนั้นไมกระทําการทุจริต ซ่ึงตองใ ค ามรู
ค ามเขาใจ ( ) และปลุกใ ตื่นรู ( ) 
  ) ค าม รงใ  (T  : T  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน 
ตองปฏิบัติงานบนฐานของค ามโปรงใ  ตร จ อบได ดังนั้น จึงตองมีและปฏิบัติตาม ลักปฏิบัติ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติ ก มาย ดานค ามโปรงใ  ซ่ึงตองใ ค ามรูค ามเขาใจ( ) และปลุกใ ตื่นรู 
( ) 
  ) ค ามตนรู (R  : R  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน มีค ามรู
ค ามเขาใจและตระ นักรูถึงรากเ งาของปญ าและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน
และประเท  ค ามตื่นรูจะบังเกิดเม่ือไดพบเ ็น ถานการณท่ีเ ี่ยงตอการทุจริต ยอมจะมีปฏิกิริยาเฝาระ ัง
และไมยินยอมตอการทุจริตในท่ี ุดซ่ึงตองใ ค ามรูค ามเขาใจ ( ) เก่ีย กับ ถานการณ 
การทุจริตท่ีเกิดข้ึน ค ามรายแรงและผลกระทบตอระดับบุคคลและ นร ม 
  ) มุง ขาง นา (O  : O  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน  
มุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและ นร มใ มีค ามเจริญกา นาอยางยั่งยืน บนฐานค ามโปรงใ  
ค ามพอเพียงและร ม ราง ัฒนธรรม ุจริตใ เกิดข้ึนอยางไมยอทอ ซ่ึงตองมีค ามรูค ามเขาใจ
( ) ในประเด็นดังกลา  
  ) ค ามรู (  : N  ผูนํา ผูบริ าร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชน ตองมี
ค ามรูค ามเขาใจ ามารถนําค ามรูไปใช ามารถ ิเคราะ  ังเคราะ  ประเมินไดอยางถองแท ในเรื่อง 
ถานการณการทุจริต ผลกระทบท่ีมีตอตนเองและ นร ม ค ามพอเพียงตานทุจริต การแยกแยะ

ผลประโยชน นตั และผลประโยชน นร มท่ีมีค าม ําคัญยิ่งตอการลดการทุจริตในระยะยา  ร มท้ัง
ค ามอายไมกลาทําทุจริตและค ามไมทนเม่ือพบเ ็น ามีการทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือ ราง ังคมไมทนตอการ
ทุจริต 
  ) ค ามเอออาทร (G  : G  คนไทยมีค ามเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ําใจตอกัน 
บนฐานของจิตพอเพียงตานทุจริต ไมเอ้ือตอการรับ รือการใ ผลประโยชน รือตอพ กพอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
S (  : ค ามพอเพียง  

  พระรา ดํารั ของพระบาท มเดจพระ รมินทรม า ูมิพลอดุลยเด  พระรา ทาน 
กบุคคลตาง  ทีเขาเ า  าย ัยมงคลเนองใน อกา ันเ ลิมพระ นมพรร า ณ าลาดุ ิดาลัย 
นจิตรลดา  พระรา ังดุ ิต ันที  ธัน าคม   

  “...คํา าพอเพียง มีค าม มายก างออกไปอีก ไมได มายถึงการมีพอ ํา รับใช 
ของตั เองมีค าม มาย าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูท่ีนี่ ใน าลานี้เม่ือ  ป  
ถึง  ก็  ป ใชไ ม ันนั้นไดพูดถึง า เราค รจะปฏิบัติใ พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปล า
เ ร ฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนพอมี พอกินก็ใชได ยิ่งถาท้ังประเท พอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเท ไทย 
ก็เ ลานั้น ก็เริ่มจะเปนไมพอมี พอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย มัยกอนนี้พอมีพอกิน มา มัยนี้ 
ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายท่ีจะทําเ ร ฐกิจพอเพียง เพ่ือท่ีจะใ ทุกคนมีพอเพียงได...”  
  “...คํา าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถาพอในค ามตองการ ก็มีค ามโลภนอย 
เม่ือมีค ามโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเท ใดมีค ามคิด อันนี้ไมใชเ ร ฐกิจ มีค ามคิด า 
ทําอะไรตองพอเพียง มายค าม า พอประมาณ ไม ุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปน ุข พอเพียงนี้
อาจจะมีมาก อาจจะมีของ รู ราก็ได แต าตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตองใ พอประมาณ พูดจา 
ก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” 
  “...อยางเคยพูดเ มือนกัน า ทานท้ัง ลายท่ีนั่งอยูตรงนี้ ถาไมพอเพียงคืออยากจะไปนั่งบน
เกาอ้ีของผูท่ีอยูขาง  อันนั้นไมพอเพียงและทําไมได ถาอยากนั่งอยางนั้นก็เดือดรอนกันแนเพราะ าอึดอัด 
จะทําใ ทะเลาะกัน และเม่ือมีการทะเลาะกันก็ไมมีประโยชนเลย ฉะนั้นค รท่ีจะคิด าทําอะไรพอเพียง...” 
  “...ถาใครมีค ามคิดอยาง นึ่งและตองการใ คนอ่ืนมีค ามคิดอยางเดีย กับตั ซ่ึงอาจจะไมถูก 
อันนี้ก็ไมพอเพียง การพอเพียงในค ามคิดก็คือแ ดงค ามคิด ค ามเ ็นของตั และปลอยใ อีกคนพูดบาง
และมาพิจารณา าท่ีเขาพูดกับท่ีเราพูด อันไ นพอเพียงอันไ นเขาเรื่อง ถาไมเขาเรื่องก็แกไขเพราะ าถาพูด
กันโดยท่ีไมรูเรื่องกัน ก็จะกลายเปนการทะเลาะ จากการทะเลาะด ย าจาก็กลายเปนการทะเลาะด ยกาย 
ซ่ึงในท่ี ุดก็นํามา ูค ามเ ีย าย เ ีย ายแกคน องคนท่ีเปนตั การ เปนตั ละครท้ัง องคน ถาเปน มูก็เลย
เปนการตี กันอยางรุนแรง ซ่ึงจะทําใ คนอ่ืนอีกมากเดือดรอน ฉะนั้น ค ามพอเพียงนี้ ก็แปล า  
ค ามพอประมาณและค ามมีเ ตุผล...” 
  ํานักงานคณะกรรมการพั นาการเ ร กิจ ละ ังคม ง าติ ไดประม ลและกลั่นกรอง
จากพระราชดํารั ของพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเ ร ฐกิจพอเพียง และ 
ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร ซ่ึงพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขและทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระ มอม พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ตามท่ีขอพระม ากรุณาโดยมีใจค าม า  



 

 
  “เ ร ฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ ถึงแน การดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน 
ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครั  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริ ารประเท  
ใ ดําเนินไปในทาง ายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเ ร ฐกิจเพื ่อใ กา ทันตอโลกยุคโลกาภิ ัตน  
ค ามพอเพียง มายถึง ค ามพอประมาณ ค ามมีเ ตุผล ร มถึงค ามจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกัน 
ในตั ท่ีดีพอ มค ร ตอการมีผลกระทบใด  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะตอง
อา ัยค ามรอบรู ค ามรอบคอบ และค ามระมัด ระ ังอยางยิ่งในการนํา ิชาการตาง  มาใชในการ างแผน
และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดีย กันจะตองเ ริม รางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจา นาท่ีของรัฐ นักทฤ ี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใ มี ํานึกในคุณธรรมค ามซ่ือ ัตย ุจริต และใ มี 
ค ามรอบรูที่เ มาะ ม ดําเนินชี ิตด ยค ามอดทน ค ามเพียร มี ติ ปญญา และค ามรอบคอบ เพ่ือ 
ใ มดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางร ดเร็ และก างข างท้ังดาน ัตถุ ังคม 
ิ่งแ ดลอม และ ัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

คุณลัก ณะที ําคั ของ รั าเ ร กิจพอเพียง ระกอบด ย  ง  เงอน ข  
  คุณลัก ณะท่ี ําคัญของปรัชญาเ ร ฐกิจพอเพียงประกอบด ย  ง 2 เง่ือนไข คือ
แน ทางการดําเนินชี ิตใ อยูบนทาง ายกลางตาม ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียง เพ่ือพนจากภัย 
และ ิกฤติการณตาง  ท่ีเกิดข้ึน กอใ เกิดคุณภาพชี ิตท่ีดีอยางม่ันคงและยั่งยืน  
  ค ามพอ ระมาณ มายถึง ค ามพอดีตอค ามจําเปนไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปและ 
ตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
  ค ามมีเ ตุ ล มายถึง การตัด ินใจดําเนินการเรื่องตาง  อยางมีเ ตุผลตาม ลัก ิชาการ 

ลักก มาย ลัก ีลธรรม จริยธรรมและ ัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปจจัยท่ีเ ก่ีย ของอยางถ่ีถ น  
โดยคํานึงถึงผลท่ีคาด าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น  อยางรอบคอบ 
  มี ูมิคุมกันทีดีในตั เอง มายถึง การเตรียมตั ใ พรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานเ ร ฐกิจ ังคม ิ่งแ ดลอมท่ีจะเกดข้ึน เพ่ือใ ามารถปรับตั และรับมือไดอยางทันท งที 

เงอน ขในการตัด ินใจในการดําเนินกิจกรรมตาง  ตาม ลกั รั าเ ร กิจพอเพียง 
  เงอน ขค ามรู ประกอบด ย ค ามรอบรูเก่ีย กับ ิชาการตาง  ท่ีเก่ีย ของรอบดาน  
ค ามรอบคอบท่ีจะนําค ามรูเ ลานั้นมาพิจารณาใ เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ างแผนและ 
ค ามระมัดระ ังในการปฏิบัติ  
  เงอน ขคุณธรรม ท่ีจะตองเ ริม ราง ประกอบด ย มีค ามตระ นักใน คุณธรรม  
มีค ามซ่ือ ัตย ุจริตและมีค ามอดทน มีค ามเพียร ใช ติปญญาในการดําเนินชี ิต  
 
 
 



 

 

ท่ีมา : ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ ร ฐกิจและ ังคมแ งชาติ 
 
  ปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียงเปนแน ทางดําเนินชี ิตทาง ายกลาง การพ่ึงตนเอง รูจัก
ประมาณตนอยางมีเ ตุผล อยูบนพื้นฐานค ามรูและคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเ ร ฐกิจ
พอเพียงดําเนินการไมไดเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเ ร ฐกิจแตเพียงอยางเดีย  แตยังครอบคลุมไปถึง 
การดําเนินชี ิตดานอ่ืน  ของมนุ ยใ อยูร มกันใน ังคมไดอยางปกติ ุข เชน ากเรามีค ามพอเพียง 
เราจะไมทุจริต คดโกง ไมลักขโมยของ เบียดเบียนผูอ่ืน ก็จะ งผลใ ผูอ่ืนไมเดือดรอน ังคมก็อยูได 
อยางปกติ ุข 

บบอยางในเรองของค ามพอเพียง 
  เรอง ลองพระองค บนค าม “พอเพียง : นัง อพิมพคม ัด ลึก  ตุลาคม  
  นาย ุนทร ชนะ รีโยธิน เจาของราน ูท “ ิน ัน เทเลอร” ไดบอกเลาพระราชจริย ัตร 
ในดาน “ค ามพอเพียง” ท่ีพระองคทานทรงปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง า “นายตําร จนํามาใ ผมซอม  
เปนผารัดอก ํา รับเลนเรือใบ ภาพเกามากแล  นายตําร จทานนั้นบอก าไมมีรานไ นยอมซอมใ เลย 
ผมเ ็น ายังแกไขไดก็รับมาซอมแซมใ ไมคิดเงิน เพราะแคนึกอยากบริการแกไขใ ดีใ ลูกคาประทับใจ แต
ไมรูมากอน าเขาเปนเจา นาท่ีในพระราช ํานักตอนนั้นผมบอกไมคิดคาตัดบอกเขา าไมรับเงิน แกไขแคนี ้
ผมมีน้ําใจ ผมเปดรานเ ื้อเพราะตองการใ มีชื่อเ ียงดานคุณภาพและบริการลูกคามากก า แกไขนิดเดีย  
ก็อยากทําใ เขาดี  ไมตองเ ียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีก า แล จะเอามาใ ทําอีกไดไ ม เราก็บอกไดเลย
ผมบริการใ  จากนั้นเราก็รับแกชุดใ นายตําร จทานนี้เรื่อย  เขาขอใ คิดเงินก็ไมคิดใ  พอครั้งท่ี 5  
นี่ ิทานเอาผามา 4-5 ผืน จะใ ตัดถามผม า เทาไ ร  แล ก็รีบค ักนามบัตรมาใ ผม ทานชื่อ  
พล.ต.ต.จรั  ุดเ ถียร ตําแ นงเขียน า เปนนายตําร จประจําราช ํานัก ทานบอก า “ ิ่งท่ีเถาแกทําใ



 

 
เปนของพระเจาอยู ั นะ” ผมอ้ึงมากรีบยกมือท ม ั  ดีใจท่ีไดรับใชเบื้องพระยุคลบาทแล ” นาย ุนทร 
เลาด ยน้ําเ ียงตื้นตันใจแตละฉลองพระองคท่ีไดรับมาใ ซอมแซม ถาเปนคนอ่ืนผาเกาขนาดนั้นเขาไมซอม
กันแล  เอาไปท้ิง รือใ คนอ่ืน  ไดแล  แตพระเจาอยู ั รัชกาลท่ี 9 ทรงมีค ามมัธยั ถแตละองคท่ีเอามา
เกามาก เชน เ ื้อ ูท ี าชัยพัฒนา ผาเกา ีซีดมากแล  ตรงตราชัยพัฒนามั มอง ตรงดิ้นทองก็ ลุด 
เกือบ มด ผมเอามาแกะ มดเลยใ โรงงานปกใ มใ เ มือนแบบเดิม เพราะเขาใจ าทานอยากไดฉลอง
พระองคองคเดิม แตเปลี่ยนตราใ ดูใ ม ถา มมุติ ันนี้มีเจา นาท่ีมา งซอม พรุงนี้เย็น  ผมก็ทําเ ร็จ
งคืนเขาไป เจา นาท่ีท่ีมารับฉลองพระองคชอบถาม า ทําไมทําไ  ผมตอบเลย า เพราะตั้งใจถ ายงาน

ครับ ผมอยูผืนแผนดินไทย ใตรมพระบารมีของพระองค ผมก็อยากไดรับใชเบื้องพระยุคลบาท ักเรื่อง  
ผมเปนแคชางตัดเ ื้อ ไดรับใชขนาดนี้ผมก็ปลื้มปติท่ี ุดแล  
  “ผมถือโอกา นํา ลักเ ร ฐกิจพอเพียงของพระองคทานมาใชตลอด เ ื้อผาเกา  ท่ีไดรับมา
ันแรกทําใ รู าพระองคทรงอยูอยางประ ยัด มัธยั ถ ทรงเปนแบบอยางค ามพอเพียงใ แกประชาชน 

และเม่ือไดถ ายงานบอยครั้งทําใ ผมตระ นัก าคนเรา ัน นึ่งตองคิดพิจารณาตั เอง า ิ่งไ นบกพรอง 
ก็ตองแกไข ิ่งนั้น ทุกคนตองแกไข ิ่งท่ีบกพรองกอน งานถึงจะบรรลุเปา มาย และเม่ือประ บค าม ําเร็จ
แล อยาลืมตั้งใจทํา ิ่งดี  ใ ประเท ชาติตลอดไป” ขอคิดและขอปฏิบัติดี  ท่ีชาง ุนทรไดรับ 
จากพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช 

 ลองพระบาท ก เ รม ิล  าง อม ลองพระบาท รอยเทาใน ล ง ร   รอยเทา 
ของค ามพอเพียง 

 นาย รไกร แนน รีนิล รือชางไก ชางนอกราช ํานักผูถ ายงานซอมฉลองพระบาทใน ล ง
รัชกาลท่ี 9 มานานก า 10 ป ปจจุบันยังเปนเจาของรานซอมรองเทา ก.เปรม ิลป บริเ ณ ี่แยกพิชัย  
เขตดุ ิต กรุงเทพ  ประมาณป 2546 มีลูกคา มชุดพระราช ํานักมา 2 คน เดินประคองถุงผา 
ลาย กอต ดานในเปนรองเทาเขามาในราน พอ างรองเทาลงก็กมลงกราบ เลยถาม า เอาอะไรมาใ  ลูกคา
รายนั้นตอบ า ฉลองพระบาทของพระบาท มเด็จพระเจาอยู ั  ไดยินเทานั้น ทําตั ไมถูก ขนลุก พูดอะไร
ไมถูก ในใจคิดแตเพียง าโชคดีแล  ไมนึกไมฝน าจะมีโอกา ไดซอมรองเทาของเจา าเจาแผนดิน ชางไก 
เลา า รองเทาคู รกทีใน ล ง ร   ทรงนํามา อม เ นรองเทา นัง ีดํา ทรงคัท ู บรนด ทย  
เ น ลองพระบาทคู รดของพระองค เบอร  เทาที ังเกต าพ ํารุดทรุด ทรม รา กับใ ใ งาน
มา ล ลาย ิบ  ายในรองเทา ุกรอน ลุดลอก ลาย ง าเ นคนทั จะ นะนําใ ทิง ล  
อใ ม 

   “จริง  ผมใชเ ลาซอมรองเทาคูนั้นไมถึง 1 ชั่ โมงก็เ ร็จ แตด ยค ามท่ีอยากใ รองเทา
คูนั้นอยูในบานใ นาน เลยบอกเจา นาท่ี า ใชเ ลาซอม 1 เดือน ซ่ึงฉลองพระบาทคูนี้ ทรงโปรดใช 
ทรงดนตรี” 
   นับจากนั้นเปนตนมาชางไกยังมีโอกา ไดถ ายงานซอมฉลองพระบาทอีก ลายคู ซ่ึงคูท่ี 2 
และคูท่ี 3 เปนรองเทา นัง ีดํา ทรงคัทชู คูท่ี 4 ฉลองพระบาท นัง ั  ทรง า มักใ ในงานราชพิธี  
ซ่ึงฉลองพระบาทคูนี้ มีรอยพระบาทติดมากับแผนรองเทา ชางไกเก็บแผนรองเทาไ ท่ีรานเพ่ือค ามเปน 
ิริมงคล นฉลองพระบาทคูท่ี 5 ทรงนํามาเปลี่ยนพ้ืน ฉลองพระบาทคูท่ี 6 เปนรองเทาเปด น ซ่ึงคุณ

ทองแดง ุนัขทรงเลี้ยงกัด ร มแล ท้ัง มด 6 คู 
 
 



 

 
  “ผมซอมฉลองพระบาททุกคูอยาง ุดค าม ามารถ ซ่ึงรองเทาของพระองคจะนําไป างปน 

กับของลูกคาคนอ่ืนไมได เลยซ้ือพานมาใ พรอมกับผา ีเ ลืองมารอง แล นําไป างไ ท่ี ูงท่ี ุดในราน 
เพราะทานคงทรงโปรดมาก าพรองเทา ํารุดมาก ับในรองเทา ลุดออกมา มด าเ นเ ร ีทั
คงจะ มนํามาใ ล  ตนีพระองคยังทรงใ คูเดิมอยู” 
  ประการ ําคัญท่ีทําใ ชายผูนี้ไดเรียนรูจากพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช 
คือ “ค ามพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเกายัง งมาซอม ากคนไทยเดินตามรอยของพระองค
ทาน ชี ิตไม ุงเ อจะเปน ุขกันมากก านี ้

 “ดร ุเมธ ตันติเ กุล  เขียน ใน นัง อ “ใตเบองพระยุคลบาท” 
 “...พระองคทาน ทรงเปนผูนําอยางแทจริง ดูแคฉลองพระบาทเปนตน พ กตามเ ด็จ  

ท้ัง ลายใ รองเทานอก และยิ่งมาจากตางประเท ใ แล นุมเทาดี พระองคกลับทรงรองเทาท่ีผลิต 
ในเมืองไทยคูละรอยก าบาท ีดําเ มือนอยางท่ีนักเรียนใ กัน แมกระท่ังพ กเรายังไมซ้ือใ เลย...” 

 นา ิกาบนขอพระกร 
  ันงานเปดตั รายการที ี “ธรรมดีท่ีพอทํา” และงาน ัมมนา “ถอดร ั ”ธรรมดีท่ีพอทํา พอเริ่ม
บรรยาย ดร. ุเมธ ตันติเ ชกุล ถามผู ง า พ กเรามีเ ื้อผาคนละก่ีชุด ใ นา ิกาเรือนละเทาไ ร ลาย
คนแยงกันตอบ และพากันอ้ึง เม่ือ ดร. ุเมธ ตันติเ ชกุล เลา า “ครั้ง นึ่ง ผมพยายามจะแอบดู า พระองค
ทานใ นา ิกายี่ ออะไร จนพระองคทานรู ึกได าผมพยายามอยากจะดูยี่ อ ทานจึงยื่นขอพระ ัตถมาใ ดู
ตรง นา จึงทราบ าพระองคทานใ นา ิการาคาเพียงเรือนละ 50 บาทเทานั้นซ่ึงก็เดินตรงเ มือนกัน 
กับนา ิกาเรือนแพง แมกระท่ังฉลองพระองคก็ทรงมีไมก่ีชุด ทรงใชจนเปอยซีด แตพ กเรามักคิด า  
มีแบบเ ลือกินเ ลือใชจึงจะดี เพราะคน มัยนี้เริ่มไมเอาเก ตรกรรม แตเลือกท่ีจะทําอุต า ากรรม  
(เปน ัพทท่ีบัญญัติข้ึนเอง ุดทายอนาคตก็จะอดกิน)” 
  ดร. ุเมธ ตันติเ ชกุลถามอีก า คนใน องนี้มีรองเทาคนละก่ีคู ก็มีนักธุรกิจ ตรีตอบ า 
รอยก าคู ดร. ุเมธ จึงถามตอ า ันนี้ใ มาก่ีคู ถาจะใชใ คุม ทําไมไมเอามาแข นคอด ย (ทําเอา
บรรยากา ใน องเงียบ งัดเพราะโดนใจกันเต็ม ) กอนจะบอก า พระองคทรงฉลองพระบาทคูละ 
300-400 บาท ขณะที่ขาราชบริพาร ใ รองเทาคูละ -4 พัน แตเ ลาท่ีพระองคทรงออกเยี่ยมรา ร 
ในพ้ืนท่ี างไกล ท่ี ุดแล ขาราชบริพารก็เดินตามพระองคไมทันอยูดี เ ลาเดินคนเราใ รองเทาไดคูเดีย  อีกท้ัง
ฉลองพระบาทของพระองคยังถูกนํา งไปซอมแล ซอมอีก 

 ดิน อทรงงาน 
 ารคดีเ ลิมพระเกียรติเนองใน อกา ม ามงคล เ ลิมพระ นมพรร า  พรร า  ธัน าคม 

2550 ม ด พระบารมีบันดาล ตอน ดิน อของพระเจาอยู ั   
  ดิน อธรรมดาซึ่งคนทั่ ไปอาจ าซื้อไดด ยราคาเพียงไมกี่บาทนี ้เปนดิน อชนิดเดีย  
ท่ีปรากฏอยูบนพระ ัตถของพระบาท มเด็จพระเจาอยู ั  ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง   
  พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช ทรงดิน อไมธรรมดา  โดยมีบันทึก า 
ในป นึ่ง  ทรงเบิกดิน อใชเพียง 12 แทง โดยทรงใชดิน อเดือนละ 1 แทงเทานั้น เม่ือดิน อ ั้นจะทรงใช
กระดา มาม นตอปลายดิน อใ ยา เพ่ือใ เขียนไดถนัดมือจนกระท่ังดิน อนั้นกุดใชไมไดแล เนื่องจาก 
พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแน พระราชดําริท่ีเปนเ ตุ เปนผล ดิน อ 1 แทง 
ทานไมไดมอง าเราตองประ ยดัเงินในกระเปา แตทานมอง าดิน อ 1 แทง ตองใชทรัพยากร รือพลังงาน



 

 
เทาไ ร ตองใชทรัพยากรธรรมชาติคือไม แรธาตุท่ีทําไ ดิน อ การนําเขา ัตถุดิบท่ีนําเขาตางประเท  
พลังงานในกระบ นการผลิตและขน ง ดังนั้น การผลิตดิน อทุกแทงมีผลตอการรายรับรายจายของประเท  
เปน น นึ่งมูลคา ินคานําเขาดาน ัตถุดิบและเปนการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัดมาใชใ  
เกิดประโยชน ูง ุด ค ามประ ยัดไมใช มายถึงการไมใช แตยังร มถึงการใช ิ่งตาง  อยางมี ติและ 
มีเ ตุผล อันเปน ําคัญของเ ร ฐกิจพอเพียง 
  “ดร ุเมธ ตันติเ กุล  เขียน ใน นัง อ “ใตเบองพระยุคลบาท” 
  “ทานผู ญิงบุตร”ี บอกผมมา า ป นึ่งทานทรงเบิกดิน อ  แทง เดือนละแทง ใชจนกระท่ัง
กุด ใครอยาไดไปท้ิงของพระองคทานนะ จะทรงกริ้  ทรงประ ยัดทุกอยาง ทรงเปนตนแบบทุกอยาง  
ของทุกอยางมีคา ํา รับพระองคทานท้ัง มด ทุกบาท ทุก ตางค จะทรงใชอยางระมัดระ ัง ทรง ั่งใ เรา
ปฏิบัติงานด ยค ามรอบคอบ...  
  ลอดยา ีพระทนต  

  ลอดยา ีพระทนตของพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช มีลัก ณะแบน
ราบเรียบคลายแผนกระดา  โดยเฉพาะบริเ ณคอ ลอดยิ่งปรากฏรอยบุมลึกลงไปจนถึงเกลีย คอ ลอด 

าเ ตุ ท่ีเปนเชนนี้ เพราะพระองคทานทรงใชดามแปรง ีพระทนตช ยรีดและกดจนเปนรอยบุม 
า ตราจารยพิเ  ทันตแพทย ญิง ทานผู ญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทยประจําพระองค อดีตคณบดี

คณะทันตแพทย า ตร จุ าลงกรณม า ิทยาลัย ไดเลา า “ครั้ง นึ่งทันตแพทยประจําพระองค  
กราบถ ายบังคมทูลเรื่อง ิ ยทันตแพทยจุ าลงกรณม า ิทยาลัย บางคนมีคานิยมในการใชของ
ตางประเท  และมีราคาแพง รายท่ีไมมีทรัพยพอซ้ือ าก็ยังข นข าย เชามาใชเปนการชั่ ครั้งชั่ ครา   
ซ่ึง เทาท่ีทราบมา มีค ามแตกตางจาก มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา  ท่ีทรงนิยมใชกระเปาท่ี 
ผลิตภายในประเท เชน ามัญชนท่ั ไป ทรงใชดิน อ ั้นจนตองตอดาม แมยา ีพระทนตของพระองคทาน  
ก็ทรงใชดามแปรงพระทนตรีด ลอดยาจนแบนจนแนใจ าไมมียา ีพระทนต ลงเ ลืออยูใน ลอดจริง ” 
  “เม่ือกราบบังคมทูลเ ร็จ พระบาท มเด็จพระเจาอยู ั ทรงรับ ั่ง า ของพระองคทาน 
ก็เ มือนกัน และยังทรงรับ ั่งตอไปอีกด ย า เม่ือไมนานมานี้เองม าดเล็ก อง รง เ ็น ายา ีพระทนต 
ของพระองคคงใช มดแล จึงไดนํา ลอดใ มมาเปลี่ยนใ แทน เมื่อพระองคไดทรงทราบ ก็ไดขอใ เขา
นํายา ีพระทนต ลอดเกามาคืนและพระองคทานยังทรง ามารถใชตอไปไดอีกถึง 5 ัน จะเ ็นได า 
ใน นของพระองคทานเองนั้น ทรงประ ยัดอยางยิ่ง ซ่ึงตรงกันขามกับพระราชทรัพย นพระองคท่ีทรง
พระราชทานเพ่ือรา รผูยากไรอยูเปนนิจ” 
  “พระจริย ัตรของพระองคไดแ ดงใ เ ็นอยางแจมชัดถึงพระ ิริยะ อุต า ะ ตลอดจน 
ค ามประ ยัดในการใชของอยางคุมคา ลังจากนั้นทันตแพทยประจําพระองคไดกราบพระบาททูลขอ
พระราชทาน ลอดยา ีพระทนต ลอดนั้น เพ่ือนําไปใ ิ ยไดเ ็นและรับใ เกลาเปนตั อยางเพ่ือประพฤติ
ปฏิบัติในโอกา ตอ  ไป” 
   “ประมาณ นึ่ง ัปดา ลังจากนั้น พระบาท มเด็จพระเจาอยู ั ไดพระราชทาน ง ลอดยา
ีพระทนตเปลา ลอดนั้นมาใ ถึงบาน ทันตแพทยประจําพระองครู ึกซาบซ้ึงในพระม ากรุณาธิคุณเปน 

ลนเกลายิ่ง เม่ือไดพิจารณาถึงลัก ณะของ ลอดยา ีพระทนตเปลา ลอดนั้นแล ทําใ เกิดค าม ง ัย า 
เ ตุใด ลอดยา ีพระทนต ลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คลายแผนกระดา  โดยเฉพาะบริเ ณ 
คอ ลอดยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปเกือบถึงเกลีย คอ ลอด เม่ือไดมีโอกา เขาเฝา  อีกครั้งในเ ลาตอมา 



 

 
จึงไดรับคําอธิบายจากพระองค า ลอดยา ีพระทนตท่ีเ ็นแบนเรียบนั้นเปนผลจากการใชดามแปรง  ี
พระทนตช ยรีดและกดจนเปนรอยบุมท่ีเ ็นนั่นเอง และเพ่ือท่ีจะขอนําไปแ ดงใ ิ ยทันตแพทยไดเ ็น
เปนอุทา รณ จึงไดขอพระราชานุญาต ซ่ึงพระองคทานก็ไดทรงพระเมตตาด ยค ามเต็มพระราช ฤทัย” 
  ภาพ ลอดยา ีพระทนตของพระบาท มเด็จพระเจาอยู ั  มีท่ีมาจากทันตแพทยประจํา
พระองค (ทานผู ญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช) ไดกราบถ ายบังคมทูลพระองคทานเรื่องลูก ิ ยบางคนมีคานิยม
ใชของตางประเท  และของมีราคาแพง แมบางรายไมมีเงินพอท่ีจะซ้ือ าก็ยังข นข ายไปเชามาชั่ ครั้ง
ชั่ ครา  ซ่ึงเทาท่ีทราบมา แตกตางจาก มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา  ท่ีทรงนิยมใชกระเปาท่ีผลิต
ภายในประเท เชน ามัญชนท่ั ไป ทรงใชดิน อ ั้นจนตองตอดาม แมจนยา ี นพระทันตของพระองคทาน
ก็ใชดามแปรงพระทนตรีด ลอดยาจนแบน จนแนใจ าไมมียา ีพระทนต ลงเ ลืออยูใน ลอดจริง  เม่ือ
กราบบังคมทูลเ ร็จ พระเจาอยู ั ทรงตรั า “ ของเรากมี ันกอนยังใ ม มด ม าดเลกมาทํา 
ค าม ะอาด อง รง คิด า มด ล มาเอา  ล เ ลียน ลอดใ มมาใ  เราบอกใ ตามกลับมา 
เรายังใ ตอ ดอีก  ัน ” จึงไดกราบพระบาทของทูล ขอพระราชทาน ลอดยา ีพระทนต ลอดนั้น 

ลอดยา ีพระทนตของพระบาท มเด็จพระเจาอยู ั  ทรงใชจนแบนราบเรียบโดยตลอด คลาย
แผนกระดา  โดยเฉพาะบริเ ณคอ ลอดยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปเกือบถึงเกลีย คอ ลอด ซ่ึงไดรับ
คําอธิบายจากพระองคภาย ลัง า ลอดยา ีพระทนตท่ีเ ็นแบนเรียบนั้นเปนผลจากการใชดามแปรง  ี
พระทนตช ยรีดและกดจนเปนรอยบุมอยางท่ีเ ็นนั่นเอง 
  ร ยนตพระทีนัง  
  นายอนันต รมรื่น าณิชกิจ ชางดูแลรถยนตพระท่ีนั่ง ไดใ ัมภา ณรายการตี ิบเม่ือ ันท่ี  
2  พฤ จิกายน 2552 โดยมีใจค าม า ครั้ง นึ่งผมตองซอมรถตูเช โรเลต ซ่ึงเปนรถท่ีพระบาท- 
มเด็จพระเจาอยู ั พระราชทานแก มเด็จพระเทพรัตน  มัยทานเรียนจบท่ีจุ า  และเปนคันโปรด

ของทานด ย กอนซอมขางประตูดานท่ีทานประทับเ ลาฝนตกจะมีน้ํา ยด แต ลังจากท่ีซอมแล  ัน นึ่ง
ทานก็รับ ั่งกับ ารถี า ันนี้รถดูแปลกไป น้ําไม ยด อยางนี้ก็ไมเย็นนะ ิ แตก็ดีเ มือนกันไมตองเอา
กระปองมารอง” นายอนันตเปดเผย า ภายในรถยนตพระท่ีนั่งของแตละพระองคนั้น เรียบงายมาก 
ไมมีอะไรเลยท่ีเปน ิ่งอําน ยค าม ะด ก มีแตถังขยะเล็ก  กับท่ีทรงงานเทานั้น นการไดมีโอกา  
ดูแลรถยนตพระท่ีนั่ง ทําใ ไดเ ็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาท มเด็จพระเจาอยู ั ด ยนั้น นายอนันต
กลา า ครั้ง นึ่งมีรถยนตพระท่ีนั่งท่ีเพ่ิงทรงใชในพระราชกรณียกิจมาทํา เ ็น าพรมใตรถมีน้ําแฉะขังอยู
และมีกลิ่นเ ม็นด ย แ ดง าพระองคทานทรงนํารถไปทรงพระราชกรณียกิจในท่ีท่ีน้ําท ม แถมน้ํายัง 
ซึมเขาไปในรถพระท่ีนั่งด ย แ ดง าน้ําก็ตองเปยกพระบาทมาตลอดทาง จึงถาม ารถี า ทําไมไมรีบเอา 
รถมาซอม ก็ไดคําตอบ าตองรอใ เ ร็จพระราชกรณียกิจกอน เม่ือพิธีกรถาม า จากการท่ีไดมีโอกา รับใช
เบื้องพระยุคลบาท ไดเ ็นถึงค ามพอเพียงของพระองคอยางไร นายอนันต ตอบ า “ปกติถาทรงงาน 

นพระองค ทานก็ใชรถคันเล็กเพ่ือประ ยัดน้ํามัน และเม่ือเรา ังเกต ีรถพระท่ีนั่ง จะเ ็น ามีรอย ีถลอก
รอบคันรถ ก าท่ีทานจะนํามาทํา ีใ มก็รอบคันแล  แตคนใชรถอยางเราแครอยนิดเดีย ก็รีบเอามาทํา ี
แล  และครั้ง นึ่งระ างท่ีผมกําลังประ านงานไปรับรถพระท่ีนั่งของ มเด็จพระเทพรัตน  ก็มี ิทยุของ
ขาราชบริพารบอกกัน ารถติดมาก มเด็จพระเทพรัตน  เ ด็จ  ข้ึนรถไ าไปแล ” 
 
 
 



 

 
  องทรงงาน  
  องทรงงานพระตํา นักจิตรลดารโ ฐานไมได รู ราประดับด ยของแพงแตอยางใด เ ลา
ทรงงานจะประทับบนพ้ืนพระตํา นักจิตรลดารโ ฐาน มิไดประทับพระเกาอ้ีเ ลาทรงงาน เพราะทรง าง
ิ่งของตาง  ได ะด ก องทรงงานเปน องเล็ก  ขนาด  x 4 เมตร ภายใน องทรงงานจะมี ิทยุ 

โทรทั น โทร าร โทร ัพท คอมพิ เตอร เทเล็กซเครื่องบันทึกเ ียง เครื่องพยากรณ อากา  เพ่ือจะไดทรง
ามารถแกปญ าตาง  ไดทันท งที โดยผนัง องทรงงานโดยรอบมีแผนท่ีทางอากา แ ดงถึงพ้ืนท่ีประเท  

  องทรงงานของพระองคก็เปนอีก ิ่ง นึ่ง ท่ีเตือน ติคนไทยไดอยางมาก โตะทรงงาน รือ
เกาอ้ีโยกรูปทรง รู ราไมเคยมีปรากฏใน องนี้ ดังพระราชดํารั ของพระเทพรัตนราช ุดา  ยามบรม- 
ราชกุมารี ตอน นึ่งท่ี า “... ํานักงานของทาน คือ องก าง  ไมมีเกาอ้ี มีพ้ืน และทานก็กมทรงงาน 
อยูกับพ้ืน...” นั่นเอง นับเปนแบบอยางของค ามพอดี ไม ุงเ อโดยแท 
  “ องทรงงาน” เปนเพียง องขนาดธรรมดา ก างยา ร ม  คูณ  เมตร โปรง  โลง  
พ้ืนท่ีเปนไมปารเกต ผมกราบบังคมทูลและถ ายตํารา จากนั้นไดทรง อบถามรายละเอียดของตําราพรอม
ท้ังเรื่องรา ค ามคืบ นางานอ่ืนท่ีกําลังดําเนินเปนเ ลาก า นึ่งชั่ โมง 
  เครอง ระดับ 
  พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองคธรรมดา อยกลองถายภาพ
ไ ท่ีพระ อ มิทรงโปรดการ มใ เครื่องประดับอ่ืน เชน แ น รอยคอ รือของมีคาตาง  เ นแตนา ิกา
บนขอพระกรเทานั้น ซ่ึงก็ไมไดมีราคาแพงแตอยางใด 

“...เครื่องประดับ พระองคก็มิทรงโปรดท่ีจะ มใ ักชิ้น นอกเ ียจาก าจะทรงแตงองค 
เพ่ือเ ด็จ ไปงานพระราชพิธีตาง  รือตอนรับแขกบานแขกเมืองเทานั้น...”  

ดร. ุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไวใน นัง ือ “ใตเบื้องพระยุคลบาท” 
“...เม่ือป  ท่ีไดรับแตงตั้งจากรัฐบาลใ ไปถ ายงาน ผมตื่นเตนมาก ังเกตรายละเอียด 

รอบ  ตั ไปเ ียทุกอยาง มองไปท่ีขอพระ ัตถ า ทรงใชนา ิกาอะไร มองจนพระองคทรงยื่นขอพระ ัตถ 
มาใ ดู ทรงตรั อยางมีพระอารมณขัน า “ยี่ อใ แล โก” ผมจําแบบไ  เพราะอยากรู าพระบาท มเด็จ- 
พระเจาอยู ั   ทรงใชนา ิกาเรือนละเทาไร พอ ัน ยุดก็รีบไปท่ีราน ก็ทราบ ามีราคาเพียงแค  บาท
...” “ดร. ุเมธ ตันติเ ชกุล” เขียนเลาไ ใน “ประ บการณ นองพระราชดําริเรียนรู ลักการทรงงาน ใน
พระบาท มเด็จ พระเจาอยู ั   ...” 
  พระตํา นักจิตรลดา 
  พระตํา นักจิตรลดา “...ไมมีพระราช ังไ นในโลกเ มือนพระตํา นักจิตรลดา และบริเ ณ

นจิตรลดาท่ีเต็มไปด ยบอเลี้ยงปลา และไรนาทดลอง อีกท้ังผองโคนม ผ มด ยโรง ีและโรงงาน
ลาก ลาย จึงพูดไดเต็มปาก า ในประเท ไทยไมมีชอง างระ างเก ตรกรกับพระม าก ัตริย ผูทรง

ทํางานอยาง “ ลัง ู า นา ูดิน” ด ยพระองคเอง…” 
 
 
 
 



 

 
  องเอก ารตาง  ทีจะ งขึนทูลเกลา 
  “...แต ากเปนเรื่อง “งานในราชการ” แล  พระบาท มเด็จพระเจาอยู ั ไดพระราชทาน 
พระบรมราโช าทมายังขาราชบริพารในพระองค า “เอก ารตาง  ท่ีจะ งข้ึนทูลเกลา  ถ าย ากเปน 
ซองแล  ก็ขอใ ติดกา เฉพาะตรง ั มุม รือ ากเปนตองใชเทปกา ติด ก็ใ ติดแค องนิ้ ก็พอ ไมใช 
ปดท้ัง มด เพราะเปนการเปลืองเทปและเปดยาก” พระองคจะไมพอพระราช ฤทัย เพราะไมเปน 
การประ ยัด ซ่ึงตรงนี้เปน ิ่ง ําคัญ นอกจากนี้ กระดา และซองจด มายภายใน ากไมใชเอก าร ําคัญ  
ก็ค รใชกระดา รีไซเคิล แต ากเปนจด มายลับ รือ ําคัญก็ ามารถใชของใ มได” 
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ส่ือการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 1 
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
1 Paoboonjin 

(รับทรัพย์สิน+
เป็นคู่สัญญา) 

วีดีโอ ท่านรั่ว มีต าแหน่งเป็นเจ้า
เมือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดย
รับเงินจากเถ้าแก่หวังเพ่ือ
ไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษีให้
หลวง และรับงานขุดบ่อ
บาดาลและท าประปา
หมู่บ้าน 

1.45 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2 MOST –The 
Bridge v.2 
ไทย 

วีดีโอ พนักงานการรถไฟ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ วันหนึ่งเขา
ได้พาลูกชายมาที่ท างาน 
ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่ง
ก าลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน 
ลูกชายเห็นรถไฟก าลังมาจึง
วิ่งไปที่สะพานเพ่ือที่จะดึงคัน
โยกให้สะพานลงเพ่ือให้รถไฟ
วิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไป
ใต้สะพาน ซึ่งขณะนั้น
พนักงานฯ มองเห็นลูกชาย
ตกไปใต้สะพาน และรถไฟวิ่ง
ใกล้จะถึงสะพาน  จึงเป็น
วินาทีที่ต้องตัดสินใจว่า จะ
ดึงคันโยกให้สะพานลง
เพ่ือให้รถไฟวิ่งผ่านและรักษา
ชีวิตของคนบนรถไฟ หรือจะ
ไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง 
เพ่ือรักษาชวีิตลูกของตนเอง 

6.35 
นาท ี

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=q844
OgsP4_4 

3 แก้ทุจริต 
คิดฐานสอง 

วีดีโอ อธิบายรูปแบบการขัดขัดกัน
ระหว่างผล ประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตนระบบคิดฐานสิบ ระบบ
คิดฐานสอง 

4.37 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
4 เตือน สั่งเก็บ

โต๊ะร้านผัด
ไทยประตูผี 

คลิปข่าว เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างการ
ยึดพื้นที่สาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

3.18 
นาท ี

ข่าวจาก
ส านักข่าว
อรุณ
อมรินทร์ 

5 บังคับใช้วัน
แรก พ.ร.บ. 
ห้ามขอทาน 
ผิดโทษอาญา 

วีดีโอ เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบ
ทางสังคม 

3.51 
นาท ี

ข่าวจาก 
Nation tv 

6 อวสานแผงค้า
ริมทางหลวง 
ลั่น ภายใน 2 
ปี รื้อเกลี้ยง 

ข่าว กรมทางหลวงมีนโยบายจัด
ระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูก
สร้างที่รุกล้ าทางกลวงทั่ว
ประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ 
ขายตลอดทั้งปี และแผง
ชั่วคราว 

4.37 
นาท ี

ข่าวจาก
กระปุก
ดอทคอม 

1
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ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
7 แก้ไม่จบสี่แยก

กล้วยแขก 
ท ารถติด-ผิด
กฎหมาย 

ข่าว นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่
ขายบนถนน เป็นการกีด
ขวางการจราจร สร้างความ
เดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน ทาง
เท้าในเขตนางเลิ้ง 

- ข่าวจาก
โพสต์ทูเดย์ 

8 ตะลึง เบญจม
ฯเมือนคอน
ขึ้นป้ายยกเลิก
เด็กฝาก 
เข้าเรียน 

ข่าว กรณีท่ีโรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้น
ป้ายขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน 
โดยมีข้อความเขียนระบุ ปี
การศึกษา 2559 ร่วม
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ ยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน 

- ข่าวจากเว็บ 
DMCTODAY

9 เด็กโรงเรียน
เบญจมราชู
ทิศนครศรีฯ 
คะแนนสอบ
สูงสุด ติด
นิเทศฯจุฬา 

ข่าว เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุด 
ติดนิเทศฯจุฬา เป็นการ
ยกเลิกเด็กฝาก 
เข้าเรียน 

- VoiceTV

1
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ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
10 ประมวล

จริยธรรม
ข้าราชการพล
เรือน 

เอกสาร ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน  
โดยเฉพาะข้อ 6 ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวง
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 

- ส านักงาน 
ก.พ.

11 INFOGRAPHIC_

ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

วีดีโอ อธิบายเกี่ยวกับความหมาย
และรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน 

5.44 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

12 รายการ 
คุยกับ ป.ป.ช. 
ตอน 
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

วีดีโอ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

30.
46 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1
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ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
13 ผลประโยชน์

ทับซ้อน 

วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.22 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

14 ทุจริตแก้
คะแนน 

วีดีโอ เพ่ือศึกษาตัวอย่างการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตน 

9.05 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
ร่วมกับ 
โรงเรียน
บ้านแพ้ว
วิทยา (ตี่ตง) 

1



 

อการเรียนรู 
ิ าที 2

ค าม มทน ละค ามอายตอการทุจรติ
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ส่ือการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 2 
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
1 สินบน วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการให้

สินบน 
3.59 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2 นิมนต์ยิ้มเดลี่ 
คนดีไม่คอร์รัป
ชนั 
ตอน แย่งที่ 
ตอน รับไม่ได้ 
ตอน ท าบุญ
บูรณะวัด 

ตอน แป๊ะเจี้ย 

ตอน ส่งเสริม
ลูกน้อง 

วีดีโอ ตอนแย่งที ่เป็นการแย่งที่
จอดเรือโดยมีคนติดสินบน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ไม่ยอมรับสินบน และจับตัว
คนที่จะให้สินบนไปลงโทษ 

ตอนรับไม่ได้ เจ้าหน้าที่เข้า
ไปตรวจสอบสินค้า  
แต่เจ้าของสินค้าไม่ให้ตรวจ
และจะมอบสินบนให้กับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่คน
นั้นไม่ยอมรับของดังกล่าว 

ตอนท าบุญบูรณะวัด วัดมี
สภาพเสื่อมโทรมซึ่งมีคนมา
ช่วยเหลือ บริจาคเงิน แต่
ต้องให้พระที่วัดพูดจาหว่าน
ล้อมให้ชาวบ้านขายที่ดินให้
ตนเอง 
ตอนแป๊ะเจี๊ยะ พ่อต้องการ
ให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียง จึงจะจ่ายเงิน
ให้กับทางโรงเรียน แต่ลูกไม่
ยอมและยืนยันว่าจะสอบ
เข้าด้วยตัวเอง 
ตอนส่งเสริมลูกน้อง เจ้านาย
อยากให้ลูกน้องเป็นทหารจึง
เอาของไปติดสินบน สุดท้าย
จึงถูกจ าคุก 

7.28 
นาท ี

สนง.ปปช.

1



- ๑๐ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
3 ค่าโง่ วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับความ

เสียหายที่ประเทศไทยได้รับ
จากปัญหาการทุจริต 

1.47 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

4 เชื่อหรือไม่ วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการ
ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องทุจริต 

2.19 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

5 กลโกงฮ๊ัว
ประมูล 

วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับกลโกง
การเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

2.44 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

11



- ๑๑ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสือ่ QR Code 
6 ทุจริตเชิง

นโยบาย 
วีดีโอ กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการ

ทุจริตเชิงนโยบาย 
3.00 
นาท ี

พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

7 รับสินบน วีดีโอ มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องไม่
ยอมรับหัวหน้าที่โกง และ
ออกมาต่อต้าน 

32 
วินาที 

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=MGc3
LXOlZ-o 

จาก ACT 

8 Bazaar วีดีโอ แม่ค้าและคนในตลาด
รวมตัวกันต่อต้านผู้ที่มา 
ซื้อของ ซึ่งเป็นบุคคลที่
ทุจริตการเลือกตั้ง 

33 

วินาที 
https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=6xTi4
qcGXzs 

จาก ACT 

11

https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=MGc3LXOlZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs
https://www.youtube.com/watch?v=6xTi4qcGXzs


- ๑๒ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code 
9 การเข้าแถว

รับบริการ 
วีดีโอ การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร 

โดยการแซงคนอ่ืนถือเป็น
การกระท าท่ีไม่ถูกต้อง และ
คนอ่ืนๆ ได้แสดงอาการไม่
พอใจต่อการกระท านั้น 

1.55 
นาท ี

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=CQm

0h9-b9p4 

จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 

10 โตไปไม่โกง 
ตอน โดนัท 

วีดีโอ การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร 
โดยการคนอ่ืนที่เข้าแถวแล้ว
ซื้อของให้ตนเอง ถือเป็นการ
กระท าที่ไม่ถูกต้อง และคน
อ่ืนๆ ได้แสดงอาการไม่
พอใจต่อการกระท านั้น 

10.
54 
นาท ี

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=AyoR

Pq4t_lM 

จาก กทม. 

11 ความซื่อสัตย์ วีดีโอ น าเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับ
เจ้าของ 

1.55 
นาท ี

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=qr2gt

PGsGcg 

จากกรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรม 

1

https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=CQm0h9-b9p4
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=AyoRPq4t_lM
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg
https://www.youtube.com/watch?v=qr2gtPGsGcg


 

อการเรียนรู 
ิ าที 3

การ ระยุกต ลักค ามพอเพียง 
ด ย มเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต



- ๑๔ - 

ส่ือการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาที่ 3 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 
1 สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน แนว
พระราชด าริ 
“ทฤษฎีใหม่” 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ 
“ทฤษฎีใหม่” 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ทาน
หรือการให้ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับทานหรือการให้ 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

3 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน แนว
พระราชด าริ 
“การ
พ่ึงตนเอง” 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ 
“การพ่ึงตนเอง” 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๕ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 
4 สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เสียสละ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเสียสละ 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

5 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
เมตตา 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเมตตา 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

6 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
อดทนน าพา
ให้ชีวิตมีความ
เจริญรุ่งเรือง 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความอดทนน าพา
ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๖ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 
7 สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ด ีตอน ความ
เพียร 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความเพียร 

1.01 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

8 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
อ่อนโยน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความอ่อนโยน 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

9 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
แก้ปัญหาด้วย
ปัญญา 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วย
ปัญญา 

58 
วินาที  

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๗ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 
10 สารคดตีาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

11 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

12 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ขันติ
หรือความ
อดทน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับขันติหรือความ
อดทน 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๘ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 
13 สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ท างานด้วย
ความ
รอบคอบ 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการท างานด้วย
ความรอบคอบ 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

14 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน ความ
ไม่เบียดเบียน 
ไม่เอาเปรียบ
ผู้อ่ืน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับความไม่เบียดเบียน 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

15 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการยึดมั่นความ
เที่ยงธรรม 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1



- ๑๙ - 

ที ่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งส่ือ QR Code 
16 สารคดีตาม

รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การ
ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

17 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การตั้ง
มั่นในศีล มี
คุณธรรม 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการตั้งมั่นในศีล มี
คุณธรรม 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

18 สารคดีตาม
รอยพ่อขอท า
ดี ตอน การตั้ง
มัน่ที่จะเป็น
คนดีในสังคม 

วีดิทัศน์ พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
เกี่ยวกับการตั้งมั่นที่จะเป็น
คนดีในสังคม 

1 
นาท ี

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

19 โตไปไม่โกง 
ตอน 
สาวนักช้อป 

วีดีโอ แก้ไขเวลาจอดรถเพ่ือให้
ตนเองได้จอดรถฟรี 

9.47 
นาท ี

กทม. 

1



 

บบทด อบ 



 

 
คํา ี จง  
  1. แบบทด อบนี้เปนปรนัยเลือกตอบ 4 ตั เลือก และแบบอัตนัย มีคะแนน 60 คะแนน 
โดยแบงเปน  น ดังนี ้
   นที  ิชาการคิดแยกแยะประโยชน นตนและประโยชน นร ม เปนแบบปรนัย  
    10 ขอ 20 คะแนน 
   นที  ิชาค ามไมทนและค ามอายตอการทุจริต เปนแบบปรนัย 10 ขอ 20 คะแนน 
   นที  ิชาการประยุกต ลักค ามพอเพียงด ยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตาน 
    ทุจริต เปนแบบอัตนัย จําน น 1 ขอ 20 คะแนน 
  2. ใ ผูทด อบกรอกชื่อ นาม กุล ตําแ นง ังกัด ใ ชัดเจนลงในกระดา คําตอบ 
  . ใ ผูทด อบทําแบบทด อบทุกขอ โดยทําเครื่อง มาย X คําตอบท่ีถูกตองท่ี ุดเพียง
คําตอบเดีย ลงใน กระดา คําตอบ 
  4. เม่ือทําแบบทด อบเ ร็จแล  ตอง งแบบทด อบและกระดา คําตอบแกเจา นาท่ี 
  5. การทําแบบทด อบมีเ ลา 0 นาที เม่ือ มดเ ลาและเจา นาท่ีได ั่งใ ยุด ตอง ยุดทันที 
  6. ไมอนุญาตใ ใชเครื่องมือ ื่อ าร รืออุปกรณอิเล็กทรอนิก อ่ืนใดในระ างการทด อบ 
ากพบ าใชอุปกรณดังกลา  ใ ถือ าทุจริตการ อบ 

  7. ามนําเอก าร ตํารา ทุกชนิด างไ ท่ีโตะ 
  8. ามนํา ั ดุ อุปกรณใด  ท่ีมีการจดขอค ามตาง  ลงบน ั ดุ รืออุปกรณนั้น  เขามาใช
ในการ อบ 
  9. ามทําแบบทด อบกอนท่ีเจา นาท่ีจะประกา ใ เริ่มทํา 
 
การยุติการทํา บบทด อบ 
  ากพบ าผูใดมี ิ่งท่ี ามนําเขา นําเขามาในการทด อบ รือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติท่ีกํา นด
ไ  ผูนั้นจะตองยุติการทําแบบทด อบทันที ร มท้ังจะไมตร จใ คะแนนกับบุคคลนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  
การคิด ยก ยะระ าง ล ระ ย น นตนกับ ล ระ ย น นร ม 
 

 . ขอใดกลา ถูกตอง 
 ก.  ผูใดกระทําการขัดกันแ งผลประโยชน นบุคคลและผลประโยชน นร มแล ยอมไมผิด
จริยธรรม 

ข.  ผูใดกระทําการขัดกันแ งผลประโยชน นบุคคลและผลประโยชน นร มอาจไมผิดทุจริต 
 ค.  ผูกระทําผิดทุจริตทุกเรื่อง คือ การขัดกันแ งผลประโยชน นบุคคลและผลประโยชน นร ม 
 ง.  ผิดทุกขอ 

. รูปแบบของการกระทําท่ีเปนการขัดกันระ างประโยชน นบุคคลกับประโยชน นร มมีก่ีรูปแบบ 
 ก.  5 รูปแบบ 
 ข.   รูปแบบ 
 ค.  9 รูปแบบ 
 ง.  10 รูปแบบ 

 . การขัดกันระ างประโยชน นบคุคลและประโยชน นร มไมได มายถึงขอใด 
 ก.  การทําโครงการ าธารณะลงในพ้ืนท่ี 

ข.  การทําธุรกิจกับตนเอง รือเปนคู ัญญา 
ค.  การทํางาน ลังจากออกจากตําแ นง นาท่ี าธารณะ รือ ลังเก ียณ 

  ง.  การรับผลประโยชนตาง  
. การขัดกันระ างประโยชน นบคุคลและประโยชน นร ม มายถึงขอใด 

ก. การปกปดขอมูลราชการ 
ข. การบิดเบือนขอมูลภายในราชการ 
ค. การรูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง 
ง. การเปดเผยขอมูลราชการ 

. รูปแบบการขัดกันระ างประโยชน นบคุคลและประโยชน นร มคือขอใด 
 ก.  การทําธุรกิจกับบุคคลท่ีตนเองรูจัก 
 ข.  การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัด ินใจของเจา นาท่ีรัฐเพ่ือใ เกิดประโยชนแก ังคม 
 ค.  การนําทรัพย นตั ไปใชในราชการ 
  ง.  การนําโครงการ าธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง 



 

 
. ขอใดเปนพฤติกรรมท่ีแ ดงออกถึงการขัดกันระ างประโยชน นบคุคลและประโยชน นร ม 

 ก.  เจา นาท่ีรัฐทําอาชีพเ ริม ลังเ ลาราชการ 
 ข.  พอคาขายของบนทางเทาท่ีจุดผอนปรน 

ค.  ผูตร จ อบบัญชีภาครัฐรับงานพิเ เปนท่ีปรึก าใ กับบริ ัทท่ีตองถูกตร จ อบ 
 ง.  เจา นาท่ีของรัฐนําโทร ัพทของทางราชการกลับท่ีพัก ลังเลิกงาน 

. าระ ําคัญของมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ าด ยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแ งชาติ พ. . 2542 ามมิใ เจา นาท่ีของรัฐดําเนินกิจการในเรื่องตาง  ยกเ นขอใด 
 ก.  เปนคู ัญญา รือมี นไดเ ียใน ัญญาท่ีทํากับ น ยงานของรัฐท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
นาท่ีในฐานะท่ีเปนเจา นาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ค บคุม ตร จ อบ รือดําเนินคดี 

ข.  เขาไปมี นไดเ ียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึก า ตั แทน พนักงาน รือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ค บคุม รือตร จ อบของ น ยงานของรัฐท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้น
ังกัดอยู รือปฏิบัติ นาท่ีในฐานะเปนเจา นาท่ีของรัฐ 

ค.  เปน ุน น รือผูถือ ุนใน าง ุน น รือบริ ัทท่ีเขาเปนคู ัญญากับ น ยงานของรัฐ 
ท่ีเจา นาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ นาท่ีในฐานะท่ีเปนเจา นาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ค บคุม ตร จ อบ 
รือดําเนินคดี 

 ง.  เปนคู ัญญากับ น ยงานของรัฐท่ีญาติของเจา นาท่ีของรัฐผูนั้นมีอํานาจกํากับ ดูแล ค บคุม 
ตร จ อบ รือดําเนินคด ี

. ตามระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี าด ยการใ รือรับของข ัญของเจา นาท่ีของรัฐ พ. . 2544 
เจา นาท่ีของรัฐจะยินยอม รือรูเ ็นเปนใจใ บุคคลในครอบครั ของตนรับของข ัญจากผูท่ีเก่ีย ของ 
ในการปฏิบัติ นาท่ี ของเจา นาท่ีของรัฐ ขอใดไมใชบุคคลในครอบครั ตามระเบียบดังกลา   
  ก.  ปูยา ตายาย 
 ข.  บิดา มารดา 
 ค.  พ่ีนองร มบิดามารดา 
 ง.  พ่ีนองร มบิดา รือมารดาเดีย กัน 

. เจา นาท่ีของรัฐท่ีเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรี่ยไรของบุคคล รือนิติบุคคลซ่ึงมิใช น ยงานของรัฐ
ามารถดําเนินการเรื่องใดได 

ก.  แ ดงตําแ นง นาท่ีในการดําเนินการเรี่ยไร 
ข.  ั่งใ ผูใตบังคับบัญชาช ยทําการเรี่ยไรใ  
ค.  ขอรองใ ผูใตบังคับบัญชาทุกคนช ยทําการเรี่ยไรใ ได 
ง.  ผิดทุกขอ 

. การเรี่ยไรเรื่องใดท่ีไดรับยกเ นไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการค บคุมการเรี่ยไรของ น ยงาน 
ของรัฐ 
 ก. น ยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเรี่ยไร 
 ข.  น ยงานของรัฐเขาไปมี นเก่ีย ของกับการเรีย่ไร 

ค.  กฐินพระราชทาน 
 ง.   ถูกทุกขอ 



 

 
 
 

 
 

 
  

ค าม มทน ละค ามอายตอการทุจริต 
 

. ค ามไมทนตอการทุจริตท่ีรุนแรงท่ี ุดใน 4 ขอนี้คือขอใด 
 ก.  การ ากลา ตักเตือน 
 ข.  การประกา ใ าธารณชนรับรู 
 ค.  การแจงเบาะแ รือการรองทุกขกลา โท  

ง.  การชุมนุมประท ง 
. าเ ตุท่ีทําใ บุคคลทนตอการทุจริตจะเกิดข้ึนเม่ือใด 

 ก.  ตนเองไดรับประโยชน รือใ งาน ามารถดําเนินตอไป ูค าม ําเร็จ 
 ข.  การทุจริตเปนเรื่องไกลตั  
 ค.  ไมมีผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

ง.  ถูกทุกขอ 
. การรองขอคุมครองช ยเ ลือพยาน ามารถยื่นคํารองท่ีใด 

 ก.  ํานักงาน ป.ป.ช. นกลาง รือ ํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจัง ัด 
 ข.  ํานักงานคุมครองพยาน กรมคุมครอง ิทธิและเ รีภาพ 
 ค.  ํานักงานตําร จแ งชาต ิ
  ง.  ถูกทุกขอ 

. ตามก  ก.พ. าด ย ลักเกณ และ ิธีการการใ บําเ น็จค ามชอบ การกันเปนพยาน การลดโท   
และการใ ค ามคุมครองพยาน พ. . 255  การกันเปนพยานจะ ิ้น ุดลงเม่ือใด 
 ก.  ใ ถอยคําท่ีไมเปนประโยชน 
 ข.  ลาออกจากการเปนเจา นาท่ีของรัฐ 
 ค.  ผูบังคับบัญชา ั่งเพิกถอนการกันเปนพยาน 

ง.  ผูมีอํานาจ ั่งบรรจุและแตงตั้ง ั่งยกเลิก 
. ลัก ณะของค ามละอายตอการทุจริตระดับ ูง มายถึงอยางไร 

 ก.  กลั คนอ่ืนรู าทําผิด 
 ข.  กลั ตนเองถูกลงโท  

ค.  แมไมมีใครรู ก็ไมกลาท่ีจะทําผิด 
 ง.  ผิดทุกขอ 
 



 

 
6. ขอใดเปนการค บคุมทาง ังคมโดยการจูงใจ 
 ก.  ชมเชย 
 ข.  ติฉินนินทา 
 ค.  ประชาทัณ  
 ง.  ลงโท ตามก มาย 
7. การค บคุมทาง ังคมไมใ มีการกระทําท่ีผิดค รจะทําโดย ิธีใด 
 ก.  การติฉินนินทา 
 ข.  การลงโท ทางก มาย 

ค.  การใ ใบประกา เกียรติคุณแกผูทําค ามดี 
ง.  การยกยองชมเชย 

. พฤติกรรมท่ีแ ดงออกถึงค ามเปนพลเมืองคือขอใด 
 ก.  การปฏิบัติตนตาม นาท่ีของตนเอง 
 ข.  การปฏิบัติตามก มายและมี ํานึกทางการเมือง 
 ค.  การเ ียภา ี 
 ง.  การบริโภค ินคาภายในประเท  
9. พ้ืนฐานของค ามเปนพลเมืองดีคือขอใด 
 ก.  ค ามรับผิดชอบตอตนเอง 
 ข.  ค ามรับผิดชอบตอคนรอบขาง 
 ค.  ค ามรับผิดชอบตอคนในครอบครั  
 ง.  ค ามรับผิดชอบตอ ังคม 
10. ขอใดคือการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
 ก.  การแ ดงค ามคิดเ ็นของตนเอง 
 ข.  การยอมรับเ ตุผลของตนเองมากก าผูอ่ืน 
 ค.  การยึดม่ันในอุดมการณท่ีดี 
 ง.  การใชเ ลา างใ เปนประโยชนตอตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

 
 

 
  

การ ระยุกต ลักค ามพอเพียงด ย มเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
 
คําถาม โมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต มายถึงอะไร จงอธิบายและยกตั อยาง (20 คะแนน)  
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มายเ ตุ : ใ ตอบคําถามในกระดา คําตอบเทานั้น 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
เ ลยราย ิ า 

 การคิด ยก ยะระ าง ล ระ ย น นตนกับ ล ระ ย น นร ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าม มทน ละค ามอายตอการทุจริต 
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ที รึก า 
1. นางพรรณพิมล  ิปุลากร รองปลัดกระทร ง าธารณ ุข
2. นายยงย   ธรรม ุฒ ิ ท่ีปรึก ากระทร ง นายแพทยทรงคุณ ุฒิ (ดานเ ชกรรมปองกัน) 

รัก าราชการแทน ั นา ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทร ง าธารณ ุข 

ูจัดทํา 
1. นาง า ุชา า  รินทรเ ช นัก ิเคราะ นโยบายและแผนชํานาญการ

ั นากลุมงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข 

2. นายพ ีร  ัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข 

3. นาง า พลอยนลิน  คํ่าคูณ นัก ิเคราะ นโยบายและแผน
ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข 

4. นาย ัญทนา นาทม นักทรัพยากรบุคคล 
ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทร ง าธารณ ุข 



 




