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ค ำน ำ 
 

โครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง ควำมอำย และไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 

ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการปรับฐาน
ความคิดในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เป็นการมุ่งเน้นด้านป้องกันการทุจริต
ซึ่งมีความส าคัญอย่างมาก เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และเป็นการ
ป้องกันการทุจริตในระยะยาวที่มีความยั่งยืน และด าเนินการควบคู่ไปกับ
การปราบปราม 
 กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต เป็นกลุ่มที่ควรจะให้การดูแลเอาใจใส่ด้วยการปลูกฝังความคิด
และค่านิยมที่ดี ทั้งจากในระบบการศึกษา จากการเรียนรู้ ในครอบครัว
และสังคม ล้วนมีผลต่อการจดจ าและเรียนรู้  นอกจากกลุ่มเด็กและ
เยาวชนแล้ว ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ต้องท าให้ทุกภาคส่วนนั้นสามารถแยกแยะเรื่องของความ
ถูกผิดได้ ดังนั้น วิธีการคิดที่สามารถแยกแยะเรื่องของผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน ท าให้สามารถรู้ได้ว่า
สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ     
การทุจริต ซึ่งการปลูกฝังวิธีคิดสามารถฝึกให้ท าได้ คิดเป็น ตั้งแต่ช่วง

เอกสารประกอบโครงการ
ปลูกฝังวิธคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

จติพอเพยีง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจรติ
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ปฐมวัย ไปจนถึงวัยเกษียณ ตลอดจนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพใน
สังคม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือให้มีความเหมาะสมได้
ตามสถานการณ์  

โดยในช่วงแรกน้ัน มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างวิทยากรเพ่ือท า
หน้าที่ส่งต่อวิธีคิดและความรู้ให้กับทุกคนในสังคมท าให้เกิดเป็นค่านิยม  
ที่จะไม่ยอมรับการทุจริต เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมใน 
การสร้าง “สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากทุกภาค
ส่วน   ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน ป.ป.ช..จึงได้จัดท าโครงการ
ปลูกฝัง   วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๑  
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สำเหตุของกำรทุจริตและทิศทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในประเทศไทย 
 

การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล       
อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนยากต่อการจัดการและ
เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็น
สากล เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ      
ที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กร
เพ่ือการกุศล ในปัจจุบันการกล่าวหาและการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมี
บทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา  รัฐบาลในหลาย
ประเทศมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลกหลาย
องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชน
ทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น าเสนอข่าวอ้ือฉาวและการประพฤติผิด
จริยธรรมด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงต่าง
ถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่ง
ในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่าง
เป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตเป็นประเด็นแรก ๆ ที่ควรให้ความส าคัญ   
ในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ  

เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีก าลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วย
โดยเห็นพ้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังขัดขวางการพัฒนา

บทที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 
กับประโยชน์ส่วนรวม 

 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

บทที่

๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวม
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เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และเป็นปัญหาที่
ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้น ได้ ในประเทศที่มีสถานการณ์ 
ดังต่อไปนี้ 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดจ านวนมากที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดเศรษฐผล 
หรือมูลค่าเพ่ิม หรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากมาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ เลือกปฏิบัติ 
เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาดในการ    
ใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมาก ว่าจะเลือกใช้
อ านาจใดกับใครก็ได้ 3) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจาก
ภูมิภาคอ่ืนที่พัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น
มีปัจจัยภายในต่างๆ ที่เอ้ือหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต  อาทิ      
1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจาก
ความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือ
โอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก  และมีกฎระเบียบ
ต่างๆ ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัย  5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว 

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th
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จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม    
ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริต
ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุน
ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลงส่งผล
กระทบท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน  หรือการ
ทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของประชากรใน
ประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่ม  
คนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้การทุจริตยังท า
ให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทาง 
การเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย  

กำรเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญ
อย่างมากต่อการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยใน
ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า “กำรทุจริตเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยที่มี
ควำมส ำคัญมำกในศตวรรษที่ 21 ผู้น ำโลกควรจะเพิ่มควำมพยำยำม
ขึ้นเป็นสองเท่ำที่จะสร้ำงเครื่องมือที่มีควำมเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบ    
กำรทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน ำทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ
ต้นทำงที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้น าโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจัง  
มากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน 
โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ 
ความสามารถในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออกจาก 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๘
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จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม    
ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริต
ท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุน
ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลงส่งผล
กระทบท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน  หรือการ
ทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของประชากรใน
ประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่ม  
คนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้การทุจริตยังท า
ให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทาง 
การเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย  

กำรเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญ
อย่างมากต่อการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยใน
ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า “กำรทุจริตเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยที่มี
ควำมส ำคัญมำกในศตวรรษที่ 21 ผู้น ำโลกควรจะเพิ่มควำมพยำยำม
ขึ้นเป็นสองเท่ำที่จะสร้ำงเครื่องมือที่มีควำมเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบ    
กำรทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน ำทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ
ต้นทำงที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้น าโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจัง  
มากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน 
โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ 
ความสามารถในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออกจาก 
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ประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ต้องมี
ความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์        
การกระท าใดเป็นการกระท าที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นอันดับแรกก่อนที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสีย
ต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาท ิการรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตโดยการท าลายระบบการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย 

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดย
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก  และก าหนด
เป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความ
ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
บทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐาน
ความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม   

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม 
ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการด าเนินงานป้องกัน

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th

๙
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และปราบปรามการทุจริต และเป็นองค์กรที่ต้องบูรณาการการท างาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความ
เชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่ งคั่ ง  และยั่ งยืน 

(Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  

 1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 
ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ 
ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้
ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังก าหนด
ชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต  หรือชี้ เบาะแส โดยได้รับความ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๑๐
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และปราบปรามการทุจริต และเป็นองค์กรที่ต้องบูรณาการการท างาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญที่มีความ
เชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี ้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่ งคั่ ง  และยั่ งยืน 

(Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  

 1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 
ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ 
ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้
ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังก าหนด
ชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต  หรือชี้ เบาะแส โดยได้รับความ
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คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดิน     
รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  มีประสิทธิภาพ      
ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบ
คุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือ
กระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้
เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้
ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคล
ที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหา      
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งท่ีไม่เป็นธรรม บังคับ
หรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่น      
ในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ   ต้องยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรม
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 2. วำระกำรปฏิรูปที่ 1 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของสภำปฏิรูปแห่งชำติ ในฐานะองค์กรที่มี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไกและปฏิบัติงานด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ 
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย  โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์    
การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทย ไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล
รับผิดชอบชั่วดีอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่อง  
น่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์
การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกัน
การทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม   
(3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการ
ต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพสามารถเอาตัวผู้กระท าความผิด    
มาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริต
ขึ้นอีกในอนาคต 
 3. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์
ชาติมีผลบังคับภายใน ปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ น ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็น
แผนแม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติ
เป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของ
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ  
 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
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ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 
ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การปรับปรุง 
การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่ เหมาะสม       
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ   
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจน
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทาง
กฎหมายให้มีศักยภาพ 
 4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน  มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
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ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก 
มีความรู้เท่าทัน และมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชน  เ พ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง 
ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการ
ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 5. โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง  ม่ังคั่ง  และยั่งยืน 
(Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) 
และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น 
“มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ 
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี  
คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคม
ที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 6. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม    
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
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“มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ 
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี  
คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคม
ที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 6. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม    
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
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“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ 
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝัง
ความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทาง 
การปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศโดย 
มีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th

๑๕





บทที่

ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of interest)

๒

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
Office of the National Anti-Corruption Commission
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ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้
หลากหลาย เช่น  “การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ส่ วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะ
และผลประโยชน์ส่ วนบุคคล” หรื อ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรื อ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า 
“ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็มีลักษณะท านองเดียวกันกับ
กฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม 
กล่าวคือ การกระท าใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระท า ซึ่งบุคคล    
แต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือ
เมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน 
อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก 
และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่อง
เล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติฉิน นินทา 
ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 

บทที่ 2 ทฤษฎี ควำมหมำย และรูปแบบของกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 

 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

บทที่

๒
ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest)

๑๘
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โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือ  
ฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ 
เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่    
เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท าดังกล่าว และในที่สุดเพ่ือหยุดยั้ง
เรื่องดังกล่าวนี้  จึงมีการตรากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์มากขึ้นๆ และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 

คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือมิให้ด าเนินกิจการ 
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคล
ทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ท า
กิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ 
พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์
ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น” 

“ประโยชน์ส่ วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ ( Public 
Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติ
หน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหน่ึงที่แยกออกมาจากการ
ด าเนินการตามหน้าที่ ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ         

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th

๑๙
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ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ของรัฐ การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการ
กระท าในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคล
ในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
การกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน” 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือ
องค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม     
แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มี
ส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์
ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจหน้าที่หรือดุยลพินิจ
ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับตนเอง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 

 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๒๐
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ “กำรทุจริต” 

 

 “จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและ
การทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิด
จริยธรรมด้วย  

 แต่ตรงกันข้าม การกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็น
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรม
ชู้สาว เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน ป.ป.ช. 1205
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การทจุริตCorruption 

 
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
Conflict of Interests 

 
 

จริยธรรม 
Ethics 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๒๒



 

 

 

19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“จริยธรรม” เป็นหลักส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เปรียบเสมือนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ  
 

“กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่
อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดทางกฎหมาย
มีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย  

“กำรทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่าง
ชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือ
เป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ 

“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทีข่ำดจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยเข้ำไปกระท ำกำร
ใดๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้นั้นขำดควำมชอบธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และจะเป็นต้นเหตุของกำร
ทุจริตต่อไป” 
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รูปแบบของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม 
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan       
ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 
 ๑) กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ (Accepting benefits)     
ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา    
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 ๒) กำรท ำธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็น
คู่สัญญำ (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด 
โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ 
สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในเวลาเดียวกัน 
 ๓) กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะ
หรือหลังเกษียณ (Post - employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม        
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โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิม
นั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง 
 ๔) กำรท ำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ       
ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่ เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ      
โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้าง
จะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่  

๕) กำรรู้ข้อมูลภำยใน (Inside information) เป็นสถานการณ์  
ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายใน
หน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง 

๖) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
(Using your employer’s property for private advantage) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ  
พวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว 

๗) กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์
ทำงกำรเมือง (Pork - barreling) เป็นการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของ
ตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”  
ท าให้มีรูปแบบเพ่ิมเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

๘) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติหรือ
พวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้หน่วยงานของตน
เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

๙) กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
หรือหน่วยงำนของรัฐอ่ืน (influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
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ตัวอย่ำงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบต่ำงๆ 

 

 
๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติ

ราชการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. 
แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก  
 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของ
บริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้นชนะการประมูลรับงาน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค าแก่เจ้าหน้าที่
ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณี
พิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 
 ๑.๔ การที่ เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ไปเป็นคณะกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ 
จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็น
ธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 
 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของ
บริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็
ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคย
ได้รับของขวัญมา 

 

1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ 
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 2.1 การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้
หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัว
ตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.2 ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงาน 
กับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 
 2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของ
ตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน  
 2.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดิน
ของตนเองในการสร้างส านักงานแห่งใหม่  
 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนน
รัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือ    
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการ  
ของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดิน
และท าสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย   
ในสัญญาซื้อท่ีดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 
 

2. กำรท ำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญำ 
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 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุ
ราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจาก 
ที่เคยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัท 
ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทาง
อาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด         
ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และ
สุขภาพออกจากราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว
ใช้อิทธิพลที่ เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้
บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 
 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่
หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

3. กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะ 

หรือหลังเกษียณ 
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 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัด 
ในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท าบัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่น
แบบแสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่และจังหวัด
ใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่า   
ความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้ เสียภาษีบางรายแล้ว      
มิได้น าไปยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่าง 
ไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 4.2 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงาน
สรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค หารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขาย
ประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัด
ภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการ
ขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ประกอบการดังกล่าว รวมทั้ง
พนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการ

4. กำรท ำงำนพิเศษ   
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เร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 ๔.3 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ
รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความ
น่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 
 ๔.4 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
 4.5 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา 
หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 
 

 
 ๕.๑ นายช่าง  5 แผนกชุมสายโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ของ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้ อ่ืน จ านวน 40 
หมายเลข เพ่ือน าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้าง
ให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ 
มาตรา 164 และมีความผิดวินัย ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

5. กำรรู้ข้อมูลภำยใน   
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๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้า
หมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขาย
ให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 
 ๕.๓ การที่ เจ้ าหน้าที่หน่วยงานผู้ รั บผิดชอบโครงข่าย
โทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวาง
โครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้
ได้เปรียบในการประมูล 
 5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูล      
ที่ส าคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูลรายอ่ืนที่ให้ผล
ประโยชน์ ท าให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ 
 
 

 

 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต  
ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ 
เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรส
ของบุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
พิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม 
ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้
อ านาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมาเรื่องเข้า     
สู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่า
การกระท าของจ า เลย เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ ฐานเป็น          
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจ        

6. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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ในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 
157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20 ,000 บาท ค าให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก
จ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
 ๖.๒ การที่ เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ  ผู้ มีหน้ าที่ ขับรถยนต์ของ        
ส่วนราชการ น าน้ ามันในรถยนต์ไปขาย และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว  
ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควร   
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 ๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการ
เบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
 6.4 การที่เจ้าหน้าที่รัฐน าวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้    
ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตน หรือน ารถส่วนตน
มาล้างที่หน่วยงาน 
 
 

 
 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดิน 
ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ

7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้ง 

เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรเมือง 
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งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการ
กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูล
ความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  
แต่งตั้งถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือท า
โครงการตัดถนนสร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของ
ตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิด
ของตนเอง 
 
 

 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจชุดจับกุมท าข้ึนในวันเกิดเหตุรวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึก
และแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูล
ความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 

8. กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติ 
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งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการ
กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูล
ความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  
แต่งตั้งถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือท า
โครงการตัดถนนสร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของ
ตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิด
ของตนเอง 
 
 

 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจชุดจับกุมท าข้ึนในวันเกิดเหตุรวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึก
และแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูล
ความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 

8. กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติ 
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งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการ
กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูล
ความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  
แต่งตั้งถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือท า
โครงการตัดถนนสร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของ
ตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 ๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิด
ของตนเอง 
 
 

 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจชุดจับกุมท าข้ึนในวันเกิดเหตุรวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึก
และแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติ
ของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูล
ความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 

8. กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติ 
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 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหารเข้า
แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
ระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหน่ึงในจังหวัดรู้จักสนิท
สนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ 
จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้
สังกัดของนายบี 
 

 
 

 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึง 
จ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไป
ราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 
4 วัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงาน   
อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถ
เบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 
 
 

9. กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจำ้หน้ำที่รัฐ 

หรือหน่วยงำนของรัฐอื่น 

10. กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

กับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๓๖



บทที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน

๓
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 มำตรำ 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

บทท่ี 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

บทที่

๓ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
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 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ   
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรส
ดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง
สองปีด้วยโดยอนุโลม 
 มำตรำ 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือ
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
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หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 
 
 

 
   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” 
หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจาก
บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี
หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา 
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใด   
ในลักษณะเดียวกัน 

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ

ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๔๐
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 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้      
ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดย
เสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่ง
มิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน
สามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็น 
การให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศซึ่ง
ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มี เหตุที่จะอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที 
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 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือ มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัย
ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่า
ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
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อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีที่ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐผู้ ได้ รับทรัพย์สิ นตามวรรคหนึ่ ง            
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  สภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

 
 

 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้
หลายครั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจาก
มีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการ
ประพฤติมิชอบ อ่ืน ๆ ในวงราชการอีกด้ วยและในการก าหนด
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเร่ือง

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ 

หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
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ท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่    
ของรัฐจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึง
สมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวร  
มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 "ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ 
หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคล
ทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับ
บริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่า 
จะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือ   
การคืนเงินให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่ง
อาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดง
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ความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
หน่วยงาน ท่ีแบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชา
หรือก ากับดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา 
พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณี
นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือ  
ใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 
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 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคล      
ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับ
บัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีท่ีก าหนดไว้ในข้อ 8 
 ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม  
วรรคหนึ่ ง ได้แก่  ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ งได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการ
ร้องเรียน เป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับ
หน่วยงานของรัฐเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจ
หลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล   
ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับ
ของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดย
ฝ่ าฝื น ระ เบี ยบนี้  ใ ห้ เ จ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เ กณฑ์ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้
ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง 
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและ
จริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภท
อ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท า
ความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษ
ทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง 
และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณี
ที่มีผู้ร้องเรียนต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
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ปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการ
ประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความยินดี  การแสดงความ 
ปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ 
ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออก
โดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ 
แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี 
การแสดงความปรารถนาดี การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจด้วย
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจที่จะ
พัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไป
ในแนวทางประหยัด 
 

   

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดย
ขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความ
รวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง
หรือโดยปริยายว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการ

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไร 

ของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544 
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ธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด หรือบางส่วนไป
ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไป
ช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มี
การเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน          
ที่ปรึกษา หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมี     
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
(กคร.) หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร.อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
เรี่ยไรก็ได้ 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของ
รัฐ เรียกโดยย่อว่ า  “กคร.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เ ป็นประธานกรรมการ ผู้ แทนส านัก
นายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้แทน

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th

๔๙



 

 

 

45 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
อีกไม่ เ กินสี่ คน เป็นกรรมการ  และผู้ แทนส านั กงานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กคร.จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร      
ที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 
ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเร่ียไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
ดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด 
แล้วแต่กรณี 
 (1 )  เป็นนโ ยบาย เร่ งด่ วนของรั ฐบาล และมีมติ
คณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
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 (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
จ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาส   
การทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้
เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือมูลค่าตามที่ กคร. ก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตาม   
ข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ยกเว้นให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 (6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่
ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ ตามระเบียบนี้แล้ว 
 ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้น
ตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) ก าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สิน
จากการเรี่ยไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออก
ใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
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 (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการ
เรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุด 
การเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่อง
และปิดประกาศเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไร
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชน
สามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม 
(4) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท า
อย่างต่อเนื่อง ให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง  ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับ
ซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็น
จ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ มีความจ าเป็นต้องก าหนด
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตร
เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
 (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการ
เรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าการในลักษณะที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่
ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไร
หรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๕๒



 

 

 

48 

 (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง 
ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกท าการเรี่ยไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุม     
การเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของ
รัฐจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
 (1 )  ใ ช้ ห รื อแสดงต า แหน่ ง หน้ า ที่ ใ ห้ ป ร ากฏ ใน          
การด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
บุ คคล ใดช่ วยท า กา ร เ รี่ ย ไ ร ให้  หรื อกระท า ในลั กษณะที่ ท า ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถ
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
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วิธีคิดแบบฐำน 10 (Analog thinking) / ฐำน 2 (Digital thinking)  

แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ 
ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า… 

 

“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน 
เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” 

 

ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น ามาปะปนกัน ไม่เอา
ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวม
มาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ที่จะต้องกระท าการหรือใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of interests) ข้ึนแน่นอน และความเสียหายก็จะตก
อยู่กับประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง 

บทท่ี 4 แก้ทุจริตต้องคดิแยกแยะ 
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ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการน ามาประยุกต์ใช้และ
เปรียบเทียบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าไปเป็น “หลักคิด” ในการ
ปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
อย่างเด็ดขาด คือ 
 
 
 
 
 
 
 
ท ำไม จึงใช้ระบบเลขฐำนสิบ (Analog) และระบบเลขฐำนสอง (Digital)   
มำใช้แยกแยะกำรแก้ทุจริต 

เรำมำท ำควำมเข้ำใจในระบบ… ฐำนสิบ (Analog), ฐำนสอง 
(Digital) กันเถอะ 

 
 
 
 
 
 

“ระบบคิด ฐำนสิบ (Analog)”  
กับ  

“ระบบคิด ฐำนสอง (Digital)” 
 
 

 
 

ระบบเลข “ฐำนสิบ” (decimal number system) 
หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 
6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมา
ตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับ
ระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง 
หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง 
(Continuous) 
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 จากที่กล่าวมา... เมื่อน าระบบเลข “ฐำนสิบ Analog” และ 
ระบบเลข “ฐำนสอง Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด 
“ฐำนสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐำนสอง Digital” จะเห็นได้ว่า... 

 ระบบคิด “ฐำนสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่
มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิด
ความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจ
เยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้  
แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
 ระบบคิด “ฐำนสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์
ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) 
และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ , เท็จ 
กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัว
ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ระบบเลข “ฐำนสอง” (binary number 
system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว 
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการท างานระบบ 
Digital  ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 
0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัว
ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ระบบเลข “ฐำนสอง” (binary number 
system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว 
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการท างานระบบ 
Digital  ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 
0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด 
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 “กำรปฏิบัติงำนแบบใช้ระบบคิดฐำนสิบ (Analog)” คือ   
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับ
เรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน      
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้
เ พ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน       
เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของ
หน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเกิด
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะยึด
ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
 “กำรปฏิบัติงำนแบบใช้ระบบคิดฐำนสอง (Digital)” คือ การ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับ
เรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด   
สิ่งไหนท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์

ระบบคิด “ฐำนสิบ Analog” 
Vs 

ระบบคิด “ฐำนสอง Digital” 
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ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ 
และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ไม่รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

บทบำทของรัฐ / เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่าง

เด็ดขาดดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้
ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น  
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือ    
สิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใด      
ในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  
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ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติ  
การกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ระดับสากล ซึ่งองค์กรในระดับสากลต่างก็ให้ความส าคัญ ดังจะเห็นได้จาก
จรรยาบรรณสากลส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศขององค์การ
สหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 
ที่ก าหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่เป็นมาตรฐาน
ความประพฤติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ 
และระหว่างรัฐ 
 

จรรยำบรรณระหว่ำงประเทศส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุใน

ภาคผนวกของมติสหประชาชาติ ครั้งที่ 51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1996 
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ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติ  
การกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ระดับสากล ซึ่งองค์กรในระดับสากลต่างก็ให้ความส าคัญ ดังจะเห็นได้จาก
จรรยาบรรณสากลส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศขององค์การ
สหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 
ที่ก าหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่เป็นมาตรฐาน
ความประพฤติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ 
และระหว่างรัฐ 
 

จรรยำบรรณระหว่ำงประเทศส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุใน

ภาคผนวกของมติสหประชาชาติ ครั้งที่ 51/59 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1996 
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- ผลประโยชน์ขัดกัน และกำรขำดคุณสมบัติ 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของตนใน

การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่
สมควรส าหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัวไม่พึงประกอบธุรกรรมเข้ารับ
ต าแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดในท านองเดียวกันซึ่งขัดกับต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
หรือการปฏิบัติในต าแหน่ง หรือบทบาทหน้าที่นั้น 

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่ก าหนดโดยต าแหน่งหน้าที่
ของตนภายใต้กฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร พึงแจ้งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า และการเงิน หรือกิจการอันท าเพ่ือ
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันได้ใน
สถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดหรือที่ดูเหมือนว่าได้เกิดกรณีผลประโยชน์
ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้เพ่ือลดหรือขจัด
ซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น 
 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่ง
ได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือกิจการอ่ืน
ใดโดยไม่เก่ียวข้องกับงานในต าแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด 
 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งก าหนดโดยกฎหมาย
หรือนโยบายในการบริหาร เพ่ือมิให้ผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่เดิม
ของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว 
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ตัวอย่ำงระบบคิดฐำนสิบ & ระบบคิดฐำนสอง 

 - กำรรับของขวัญหรือของก ำนัล 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของก านัล

อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท 
การด าเนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัยของตน 

กรณีตัวอย่ำงระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวอย่ำงระบบคิดฐำนสิบ & ระบบคิดฐำนสอง 

 - กำรรับของขวัญหรือของก ำนัล 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของก านัล

อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท 
การด าเนินงานตามหน้าที่หรือการวินิจฉัยของตน 

กรณีตัวอย่ำงระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
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คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต 

คิดได้ 

คิดดี 

คิดเป็น 

- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจาก
กันอย่างชัดเจน 
- คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
- คิดท่ีจะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมา 
ปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน 
- คิดท่ีจะไมเ่อาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  
- คิดท่ีจะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน  
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
เครือญาติ และพวกพ้อง 
- คิดฐำนสอง และท้ิงฐำนสิบ  

 

- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ 
- คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ 
- คิดตามคุณธรรม ว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต)  
- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ 
(ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับประเทศในทุกๆด้าน) 
- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน) 
- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง (จะต้องอยู่กับ
ความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก และติดคุก) 
- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 
- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
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บทท่ี 5 ควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจรติ 
 

1. ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 ควำมเป็นพลเมือง 
 ค าว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป  
 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย 
“พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศประชาชน “วิถี” หมายถึง 
สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่
ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ดังนั้น ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” 
จึงหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการ
ด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 วราภรณ์ สามโกเศศ  อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง 
การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเองมีความส านึกในสันติวิธี  มีการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
 ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของ
ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิกมีอิสรภาพ ควบคู่กับความ
รับผิดชอบ และมีอิสรเสรี ควบคู่กับ “หน้าที่ ”  
     จากความหมายของนักวิชาต่างๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” 
หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง
ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง ยิ่งไป
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กว่านั้นคือ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้  
ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับรัฐและอาจเป็นฝ่ายเรียกร้อง
กฎหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็น
คนที่รู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วม  
เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหา
ส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ทน 
หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่
แตกหักหรือบุบสลายง่าย 

ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท าในสิ่งที่ไม่ดี 

ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม  
ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท าที่ 

เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม ในลักษณะที่ไม่ยินยอม   
ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ 
ทั้งในรูปแบบของกริยาท่าทางหรือค าพูด 
 ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการ
แสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น การแซงคิวเพ่ือซื้อของ การแซง
คิวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิว
รับรู้ว่าตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ ที่
แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อ
การกระท าที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่า
บุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
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 ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริต
มาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส านึกของแต่ละบุคคลและผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการ
แสดงกริยาหรือการกระท าจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน 
การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส การร้องทุกข์กล่าวโทษ 
การชุมนุมประท้วงซึ่ งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมี     
การรวมตัวของคนจ านวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน 
 ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดี
ต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย ซึ่งปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทน   
ต่อสภาวะสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือส่งผลกระทบต่อตนเอง และจะแสดง
ปฏิกิริยาออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยา
ออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับ
การทุจริต เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด าเนินต่อไป 
สู่ความส าเร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม้แต่เด็กและ
เยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบ       
กับตนเองโดยตรง 
 ลักษณะของควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วคือ 
เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เพ่ือให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อ
บุคคลหรือการกระท าใด ๆ ที่ท าให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อ       
การทุจริตสามารถแบ่งระดับต่าง ๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑ์
ความรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพ่ือนลอกข้อสอบเรา และเราเห็น
ซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพ่ือนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือ
กระดาษมาบังส่วนที่เป็นค าตอบไว้ เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน
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ต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ถือเป็นการ
แสดงออกทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม 
การประจาน การชุมนุมประท้วง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อ
การทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัว
ของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต ท าให้ประชาชนไม่
พอใจและรวมตัวต่อต้าน 
 ความจ าเป็นของการที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สังคม ประเทศชาติ  ดั ง เช่นตัวอย่ างคดีรถและเรือดับ เพลิงของ
กรุงเทพมหานคร ผลของการทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก      
รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไป
โดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน   
หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง รถ เรือและอุปกรณ์ดับเพลิงจะมีไม่
เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูลค่าความเสียหายที่รัฐ
สูญเสียงบประมาณไป ยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความ
เดือดร้อนหากเกิดเพลิงไหม้แล้ว ถือเป็นความเสียหายที่สูงมาก ดังนั้น 
หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็น
เรื่องของคนอ่ืน เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ ว 
สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับ ตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่
ทางตรงก็เป็นทางอ้อม 
2. ควำมอำยต่อกำรทุจริต 
 แนวคิดเกี่ยวกับควำมอำยต่อกำรทุจริต  
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 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ละอาย 
หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท าในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท าผิด 
ละอายใจ 
 ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี 
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจาก
การกระท านั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท าในสิ่งที่ผิด  
นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด 
 ลักษณะของควำมละอำยต่อกำรทุจริต 
 ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอาย
ระดับต้น หมายถึง ความละอาย ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่า
เมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ 
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด 
และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นใน  
สิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป ก็ไม่กล้าที่จะท าผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับ
ผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย อีกทั้ง
ชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตที่เป็น
สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น 
แต่หากเป็นความละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท า 
3. ตัวอย่ำงควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากน าเอาเงินที่ทุจริตไปมาพัฒนาใน  
ส่วนอ่ืน ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น 
ความเหลื่อมล้ าทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ 
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ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดังที่เห็นในปัจจุบันว่าความเจริญ
ต่าง ๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชน
ส่วนหนึ่งของประเทศ แต่เพราะอะไรท าไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับ
โอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต 
สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ท า
อย่างไรถึงท าให้มีการทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการ
ลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิด 
จะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะ
มีกฎหมายหลายฉบับเพ่ือป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นั่น
ก็คือตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร    
ยิ่งไปกว่านั้น หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็
มักจะไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบ       
ที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเองอาจจะไม่ได้
รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มีคนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น 
เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศท่ีจะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็
น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้  
 ความเสียหายที่ เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตใน
โครงการใหญ่ ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อมมีมาก ความเสียหายก็ย่อม
มีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้
ในท้ายบท ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และ
เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากรวมเอาการทุจริตหลาย  ๆ โครงการ 
หลาย ๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมาย
มหาศาล ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการ
ที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมมือกันใน
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การเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชน
รวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยของ
ประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะท าอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวัง
เรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้าง   
ให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต สร้างให้
เกิดความตื่นตัวต่อการปราบปราบการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต    
ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 
 เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแสการต่อต้านต่อการกระท าทุจริต และคน
ที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป เช่น หากพบ
เห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะ       
การกระท า แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานหรือสื่อมวลชนเพ่ือ
ร่วมกันตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคม
สมัยใหม่ และก าลังเดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การ
จะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไป 
เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้น
จะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะน ามากล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชนได้ลุก
ขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท าทุจริต จนน าในที่สุดนักการเมือง
เหล่านั้นหมดอ านาจทางการเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งทางสังคมและ
ทางกฎหมาย ดังนี้ 
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ที่มา : https://teen.mthai.com/education /119903.html 

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

 1 .  ป ร ะ เ ท ศ เ ก ำ ห ลี ใ ต้ 
เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมี
ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้าง เช่น 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีข่าวกรณีของ
ปร ะธ าน าธิ บ ดี ถู กปลดออกจ าก

ต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง  
โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซง     
การบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดี
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่า
พัวพันการทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์
ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกัน
ประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจาก
ต าแหน่งหลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง  
 อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่าง
การต่อต้านการกระท าที่ ไม่ถูกต้อง คือ การที่
นักศึกษาคนหนึ่งได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่
ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้สูง และนักศึกษา
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงกับการคัดเลือกโควต้า

นักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคนดังกล่าวผ่านการ
แข่งขันประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้าเรียนใน
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ท่ีมา : https://www.dailynews.co.th/ foreign/540734 

มหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่การ
ประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุด 
ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากต าแหน่ง 

 
2. ประเทศบรำซิล ปลายปี 

พ.ศ. 2559 ประชาชนในประเทศ
บ ร า ซิ ล ไ ด้ มี ก า ร ชุ ม นุ ม ป ร ะ ท้ ว ง       
การทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออก

ถึ ง ค ว าม ไม่ พ อ ใ จ ต่ อ วั ฒนธ ร ร ม      
การโกงของระบบราชการของประเทศ 
โดยมีประชาชนจ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมี
การแสดงภาพหนูเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมือง      
ที่ทุจริต การประท้วงดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่
ผ่านมาได้มีการทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดี
ได้ถูกปลดจากต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่อง
งบประมาณ 
 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชน  
ที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในระดับหน่วยเล็ก ๆ 
หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทน
ต่อการทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท า
ทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และ   
ในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น 
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ตราบใดที่สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการ
ทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จะต้องสร้างให้เกิดความ
ละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าที่จะท าทุจริต โดยน าเอาหลักธรรมทาง
ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการ
ทุจริตเกิดขึ้น กระบวนการแสดงออกต่อการไม่ทนต่อการทุจริตจะต้อง
เกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริตและ
ปราบปรามการทุจริตที่ดี รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต มีความละอายต่อการท าทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลด
น้อยลง ประเทศชาติจะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น 

ส าหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วน
แล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริต
เพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอ่ืนที่ มากกว่าเดิมได้ การมี
วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ 
เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพ่ือให้บุตรของตนได้เข้าศึกษาใน
สถานที่ แห่ งนั้น  หากพิจารณาแล้วอาจพบว่า เป็นการช่วยเหลื อ
สถานศึกษาเ พ่ือที่สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น า เงินที่ ได้ ไปพัฒนา
สภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป แต่การ
กระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม 
และต่อไปหากกระท าเช่นนี้เรื่อยๆ จะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนท ากัน 
ไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนท าให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ดี 
ถูกกลืนหายไปกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงิน
อุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้า
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ศึกษาในสถานที่แห่งนั้น แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ ไม่สามารถรับนักเรียน 
นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงท าให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา 
เพ่ือให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน 
 

4. กำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanctions) 
ค าว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทาง

สังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า “Social Sanction” 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 

361 - 362) ได้ให้ความหมายของค าว่า “Social Sanctions” เป็น
ภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการ
สัญญาว่าจะให้รางวัลตามที่กลุ่มก าหนดไว้ส าหรับการประพฤติปฏิบัติของ
สมาชิกเพ่ือชักน าให้สมาชิกกระท าตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ 

Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดย
สังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมอย่างหนึ่งและเป็นการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการ
ไม่เห็นชอบพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะ
วิภาษ (Dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ภายในความหมายของ
ตัวเอง ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) 
จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ ให้แก่
ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับปทัสถานของ
ชุมชนหรือของสังคม จากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคม  
เชิงบวกนั้นอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สังคม เพ่ือยกระดับปทัสถาน
ของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถานใหม่ในระดับ
ระหว่างประเทศ 
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Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่าวว่า การลงโทษโดย
สังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการท างานตามกลไกของสังคม การลงโทษ
โดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อ
สมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิก
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิก     
คนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง  

โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanction) 
หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่
ต้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์   
ที่สังคมก าหนด โดยมีทั้งด้านลบและด้านบวก กำรลงโทษโดยสังคมเชิง
ลบ (Negative Social Sanction) เป็นการลงโทษ โดยการกดดันและ
แสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม ท าให้บุคคลนั้นเกิดความอับอายขายหน้า ส าหรับการลงโทษโดย
สังคมเชิงบวกหรือกำรกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social 
Sanction) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ 
เพ่ือให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 

การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืน
กับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผนที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาในชุมชน มัก
ใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก  การฝ่าฝืน
ดังกล่าวอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น
ถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชน ก็จะ
น าไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผิด
กฎหมายก็ตาม และที่ส าคัญไปกว่าน้ัน หากการกระท าดังกล่าวผิด
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กฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ใน
ชมุชนนั้น แต่อาจเกี่ยวเนื่องไปถึงชุมชนอ่ืนรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่
ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคมมีทั้งด้านบวก
และด้านลบ ดังนี้  

การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) 
จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการให้
รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับ
ปทัสถาน (Norm) ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม  

การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) 
จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ ในการจัดระเบียบสังคม เช่น 
การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการขั้นต่ าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดัน
และบีบคั้นทางจิตใจ (Moral Coercion) การต่อต้าน (Resistance) และ
การประท้วง (Protest) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดยปัจเจกบุคคลหรือ
การชุมนุมของมวลชน 

การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อ
บุคคลที่ถูกกระท า การลงโทษประเภทนี้เป็นลงโทษเพ่ือให้หยุดกระท า  
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะ
ท าในสิ่งนั้นอีก การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่การ
ว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุมขับไล่ ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอ่ืนได้กระท าไป ดังนั้น 
เมื่อมีใครที่ท าพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้น จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจ
แก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน าไปสู่การต่อต้านดังกล่าว 
 การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ
การกระท าของบุคคลนั้นว่าร้ายแรงขนาดไหน หากเป็นเร่ืองเล็กน้อยจะ
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ถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจ า 
หรือมีผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น 
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจน าไปเป็นประเด็นทางสังคมจนน าไปสู่     
การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง       
ผิดกฎหมาย และผิดต่อศีลธรรม บ่อยครั้งที่มีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็น
สาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพ่ือกดดัน ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดการ
กระท าดังกล่าว หรือการออกจากต าแหน่งนั้นๆ หรือน าไปสู่การตรวจสอบ
และลงโทษโดยกฎหมาย 
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ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนกำรทุจริต 
 สามารถร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ช. ได้โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1) ท าเป็นหนังสือ “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” 
และส่งไปที่ส านักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือส่งมาที่  ตู้ ปณ. 100 ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งมาที่  ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดใกล้บ้านของท่าน 
      2) กล่าวหาด้วยวาจาโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ท าการบันทึกค ากล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐาน 
     3) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4800 – 49 หรือสาย
ด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205 
 4) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th  หัวข้อ “ร้องเรียน” 
 โดยในค ากล่าวหา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา 
  2) ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา 
  3) ระบุข้อกล่าวหาการกระท าความผิด  
  4) บรรยายการกระท าความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 
     4.1 หากเป็นการกระท าความผิดต่อหน้าที่ 
การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะต้องระบุว่า การกระท าความผิดเกิดขึ้น
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เมื่อใด มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระท าความผิดอย่างไร มีพยาน
บุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (ถ้าไม่
สามารถน ามาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษา) และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียน
ต่อหน่วยงานใดบ้าง เมื่อใด และผลเป็นประการใด 
   4.2 หากเป็นการกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ จะต้องระบุว่า ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา 
และภรรยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร       
ผู้ถูกกล่าวหา และภรรยาหรือสามี มีอาชีพอ่ืน ๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอ่ืน
แล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด และทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ ารวย
ผิดปกติมีอะไรบ้าง เช่น  
         - บ้าน มีจ านวนกี่หลัง ตั้งอยู่ที่ใด (เลขที่บ้าน ถนน 
ซอย ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด) ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด 
   - ที่ดิน มีจ านวนกี่แปลง ตั้งอยู่ที่ใด (ถนน ซอย 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด) ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด 
   - รถยนต์ มีจ านวนกี่คัน ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลข
ทะเบียนรถ ซื้อเมื่อใด จากใคร และราคาขณะซื้อเท่าใด 
   - มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด 
   - รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ 
 ส ำคัญที่สุด คือ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ใน
การติดต่อกลับเพ่ือยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมให้ชัดเจนจนสามารถด าเนินการต่อไปได้ และรายงานผลให้       
ผู้กล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด ถ้าไม่ต้องการให้
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มีการเปิดเผยชื่อ ก็ให้บอกด้วยว่าให้ปกปิดชื่อ - ที่อยู่ไว้เป็นความลับ ในการท า
ค าสั่งไต่สวนจะได้ระบุไว้ตามความประสงค์ 
       กรณีการร้องเรียนโดยไม่แจ้งชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” 
จะต้องระบุพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจะรับไว้พิจารณา 
 ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่าวหาทราบว่ารับ
เรื่องไว้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
หากประสงค์จะติดตามเรื่องร้องเรียน ก็สามารถติดตามได้ ดังนี้ 
 1) ติดต่อด้วยตนเองที่ส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
 2) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4800 – 49 หรือสาย
ด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205 
 3) ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อ “ติดตามเรื่องร้องเรียน” 
          ทั้งนี้ โปรดจ าเลขรับเรื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. /วัน เดือน ปี ที่
ยื่นเรื่อง / ชื่อ – สกุล เรื่อง ของผู้ถูกกล่าวหา ด้วย 
 นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(สายด่วน) ท าเนียบรัฐบาลหมายเลข 1111 บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง โทร. 0 2283 1271 - 84 
 2) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โทร. 0 2271 8000 
 3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) สายด่วน โทร. 1206 
 4) ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน โทร. 1567 
หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
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 5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในแต่ละจังหวัด 
 6) แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ 
สถานีต ารวจในเขตอ านาจสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องที่
หากอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 
มำตรกำรคุ้มครองช่วยเหลือพยำนและกำรกันบุคคลไว้เป็นพยำนโดย
ไม่ด ำเนินคด ี
 - มำตรกำรคุ้มครองช่วยเหลือพยำน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
พยาน (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/2 และระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554) 
 - ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยำน 
 ส าหรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน ได้แก่      
ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือ  
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ ารวยผิดปกติ 
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามี ภริยา 
ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของบุคคลดังกล่าว และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว 
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 - กำรร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยำน 
 การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานท าได้โดยยื่นค าร้องต่อ
ส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดด้วย
ตนเอง หรือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน (ส านักงาน
คุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ) หากมาด้วยตนเองไม่ได้ สามารถยื่นค าร้องเป็นหนังสือหรือ
จดหมาย หรือทางโทรศัพท์ หรืออาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน
ได้ โดยระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องขอ และพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็น
ว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
 - กำรกันบุคคลไว้เป็นพยำนโดยไม่ด ำเนินคดี 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีมาตรการการกันบุคคลไว้เป็น
พยานโดยไม่ด าเนินคดี (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 
103/6 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 
พ.ศ. 2554) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้ถูกกล่าวหารายใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐรายอ่ืน และยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจเห็นสมควรกันไว้ เป็นพยานโดยไม่ต้องด าเนินคดีก็ได้       
หากบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 
  1) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอ่ืนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
การไต่สวนข้อเท็จจริง หรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง  
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  2) เป็นผู้ให้ถ้อยค าที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ
การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่เป็น
สาระส าคัญจนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลความผิด
เจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  
  3) เต็มใจที่จะให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตาม
ข้อ 2 พร้อมกับรับรองว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การ
หรือให้ถ้อยค าไว้ 
 - กำรร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยำนในคดี 
 สามารถมี ค า ขอด้ ว ย ว าจาหรื อท า เป็ นหนั ง สื อยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอกันตนเองไว้เป็นพยานในคดีนั้นนับแต่วันที่
ได้ทราบเหตุแห่งการกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาค าขอ
โดยค านึงถึงเหตุดังต่อไปนี้ 
  1) หากไม่กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาคนใดคนหนึ่งเป็น
พยานแล้ว พยานหลักฐานที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอและไม่อาจแสวงหา
พยานหลักฐานอ่ืนแทนเพ่ือให้เพียงพอในการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
รายอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ  
  2) บุคคลนั้นจะต้องเบิกความตามที่ให้การไว้ 
       เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา
นั้นไว้ เป็นพยานแล้ว ถือว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ ในฐานะพยานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น และอาจได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ
ตามกฎหมายต่อไป 
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 - กฎ ก.พ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรให้บ ำเหน็จ
ควำมชอบ กำรกันเป็นพยำน กำรลดโทษ และกำรให้ควำมคุ้มครอง
พยำน พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
หรือให้ถ้อยค าในฐานะพยาน ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่ง
ต่อทางราชการ ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
พยานและอาจได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎ ก.พ. นี้ 
 ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์และเป็น
ผลดียิ่งต่อทางราชการ ต่อเมื่อเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ด าเนินการทางวินัยได้
หรือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท าความผิดได้ และมี
ผลท าให้สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมากหรือมีผลท า
ให้สามารถรักษาไว้ซ่ึงระบบบริหารราชการที่ดีโดยรวมได้ 
 ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยนั้นเสียเองหรือ
อาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม ในการกระท าผิดวินัยนั้นด้วย  ไม่ให้ได้รับ
บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อนี้  
 ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามี  
ส่วนร่วมในการกระท าผิดวินัยกับข้าราชการอ่ืน ถ้าได้ให้ข้อมูลต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามาต่อ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ และข้อมูลหรือถ้อยค านั้นเป็น
ปัจจัยส าคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ เป็นต้นเหตุแห่ง 
การกระท าผิด อาจได้รับการกันเป็นพยาน การลดโทษ หรือการให้ความ
คุ้มครองพยานตามกฎ ก.พ. นี้    
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 ข้อ ๕ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่จะ
ได้รับประโยชน์ตามกฎ ก.พ. นี้ จะต้องเป็นความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ
กระท าผิดวินัยหรือเป็นไปตามที่ตนเองเชื่อว่าเป็นความจริง  และไม่มีการ
กลับถ้อยค านั้นในภายหลัง 
 การให้ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่ง  ไม่ถือเป็นการเปิดเผย
ความลับของทางราชการ และไม่เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
 ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นที่ได้รับข้อมูลมีหน้าที่รายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพ่ือทราบและ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตัง้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองพยาน ดังต่อไปนี้  
  (๑) ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะท าให้ทราบว่า
ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า    
  (๒) ไม่ใช้อ านาจไม่ว่าในทางใดหรือกระท าการอ่ืนใด  
อันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลท าให้กระทบสิทธิหรือ
หน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย   
  (๓) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่
เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยค า 
  (๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพ่ือเป็นทนาย    
แก้ต่างคดีให้ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล    
 ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งจะพิจารณาย้ายผู้นั้น หรือพิจารณาด าเนินการอ่ืนใดที่เห็นว่า
จ าเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครอง  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือ
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เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ได้  
 ข้อ ๘ พยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นยังไม่ได้ให้
การคุ้มครองตามข้อ ๗ หรือการให้การคุ้มครองดังกล่าวยังไม่เพียงพอ  
อาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ 
 ข้อ ๙ เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้รับค าร้องตามข้อ ๘ 
แล้ว หากมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งด าเนินการให้ความคุ้มครองพยานในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าได้  
 ข้อ ๑๐ พยานผู้ใดเห็นว่าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไม่ได้
ให้การคุ้มครองตามหมวดนี้ หรือการให้การคุ้มครองดังกล่าวยังไ ม่
เพียงพอ อาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อส านักงาน ก.พ. ได้  
 ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงาน ก.พ. ได้รับค าร้องตามข้อ ๑๐ แล้ว หากมี
มูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้างให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการให้
มีการย้ายหรือโอน หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้ผู้นั้น
ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งก่อน หรือไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ด าเนินการตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่เห็นสมควรให้
ส านักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๙ ต่อไป  
 ข้อ ๑๒ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ ให้พิจารณา
ด าเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูล

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๙๒



 

 

 

86 

หรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่อง
หรือการด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น 
 ข้อ ๑๓ ก่อนมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระท าผิดวินัย ถ้าผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๔ ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งการกระท าผิดวินัยในเรื่องนั้น และเป็นกรณีที่ไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือด าเนินการทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท า
ความผิดวินัยในเรื่องนั้นได้นอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น 
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจกันผู้นั้นเป็นพยานได้ 
 ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๑๓ ไม่มาให้
ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า หรือ
ให้ถ้อยค าแต่ไม่เป็นประโยชนต่อการด าเนินการ หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ 
หรือกลับค าให้การ ให้การกันผู้นั้นไวเป็นพยานเป็นอันสิ้นสุดลง  
 ข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแจ้ง
เรื่องการกันข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามข้อ  ๑๓ ไว้เป็นพยาน หรือการ
สิ้นสุดการกันเป็นพยานตามข้อ ๑๔ ให้บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการและข้าราชการผู้นั้นทราบ 
 ข้อ ๑๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตาม
ข้อ ๔ ผู้ใดไดใ้ห้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าที่ส าคัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษทางวินัย
แก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดได้ และผู้นั้นต้องถูกลงโทษทางวินัย
เพราะเหตุที่ได้ร่วมกระท าผิดวินัยนั้นด้วย ถ้าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าความผิดวินัย
นั้น หรือได้ร่วมกระท าความผิดวินัยไปเพราะตกอยู่ในอ านาจบังคับ หรือ
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กระท าไปโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง อาจ
พิจารณาลดโทษให้ผู้นั้นต่ ากว่าโทษที่ควรได้รับจริงได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ า
กว่าการลดโทษ ที่อาจกระท าได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ข้อ ๑๗ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจพิจารณาให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยค าตามข้อ ๓ ได้ดังนี้   
  (๑) ให้ถือว่าการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค านั้นเป็นข้อควร
พิจารณาอ่ืนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้อง
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
  (๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ  
  (๓) รางวัล    
  (๔) ค าชมเชยเป็นหนังสือ 
 ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อ ๑๗ แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตาม  
ข้อ ๓ ตามระดับความมากน้อยของประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการ 
ทีไ่ด้รับจากการให้ข้อมูลหรือถ้อยค านั้น 
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เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และเมื่อวันที่       
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็น
เวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
ครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์
และความสุขอย่างทั่วถึงกันทั้งประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนชาวไทยสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างม่ันคงและยั่งยืน
ต่อไป  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระราชทานแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...กำร
พัฒนำประเทศจ ำเป็นต้องท ำตำมล ำดับขั้นต้องสร้ำงพื้นฐำน คือ ควำม
พอมี พอกิน พอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้
วิธีกำรและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ เม่ือได้พื้นฐำน
ม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริมควำม
เจริญและฐำนะเศรษฐกิจขั้นที่สูงข้ึนโดยล ำดับต่อไป หำกมุ่งแต่จะทุ่มเท

บทที่ 7 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG :  

จิตพอเพียงต้านทุจริต 
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สร้ำงควำมเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประกำรเดียว โดยไม่ให้
แผนปฏิบัติกำรสัมพันธ์กับสภำวะของประเทศและของประชำชนโดย
สอดคล้องด้วย ก็จะเกิดควำมไม่สมดุลในเรื่องต่ำง ๆ ขึ้นซึ่งอำจกลำยเป็น
ควำมยุ่งยำกล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อำรยประเทศหลำยประเทศ
ก ำลังประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงอยู่ในเวลำนี้...” ซึ่งเป็น
แนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า 40 ปี เพ่ือให้ราษฎรสามารถ
ด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถด ารงชีพ
ปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
 เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations : UN) โดยนายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุด  
ด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The Human 
Development Lifetime Achievement Award) เพ่ือเทิดพระเกียรติ      
เป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย    
นายโคฟี อันนัน ได้กล่าวสุดดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
หลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและ
การมีภูมิคุ้มกันในตัว เองสามารถต้านทานผลกระทบจากกระแส         
โลกาภิวัตน์  "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้ าแนวทางท่ีสหประชาชาติที่
มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2550 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ า
ประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) 
ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจ าปี 
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2007 เพ่ือเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศสมาชิกกว่า 
150 ประเทศท่ัวโลก 

STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของ
ประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไป
ปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้
ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อ
ประเทศมากขึ้น มีการแสดงออกซึ่ งการต่อต้านการทุจริตทั้ ง ใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านส่ือสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริต
เนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติ    
มิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังคมส่วนรวม 
 เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุก
ภาคส่วนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ  
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เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐาน
ความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”  
(รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ , ๒๕๖๐) เป็นแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมหน่วยงาน  
 

 
  
 ค าอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต”  

๑) S (sufficient) : ควำมพอเพียง  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ 
องค์กรและชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์
เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและ
ส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่า
ความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล  รวมทั้งไม่

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th

๙๙



 

 

 

92 

เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็น
ภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize) 

๒) T (transparent) : ควำมโปร่งใส  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุก
ระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้ าใจ 
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize) 

๓) R (realize) : ควำมตื่นรู้  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ 
องค์กรและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของ
ปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการ
ทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุดซึ่ง
ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่
เกิดข้ึน ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 

๔) O (onward) : มุ่งไปข้ำงหน้ำ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุก
ระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 

๕) N (knowledge) : ควำมรู้  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ 
องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์
การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต 
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การแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้า
ท าทุจริตและความไม่ทนเม่ือพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต   
 ๖) G (generosity) : ควำมเอ้ืออำทร คนไทยมีความเอ้ืออาทร  
มีเมตตา น้ าใจ ต่อกันบนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับ
หรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 
 
S (sufficient): ควำมพอเพียง  

พระรำชด ำรัสพระรำชทำนแก่บุคคลต่ำงๆ ที่เข้ำเฝ้ำฯ ถวำย
ชัยมงคลเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย 
สวนจิตรลดำฯ พระรำชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม 2541  
 “.. .ค ำว่ำพอเพียง มีควำมหมำยกว้ำงออกไปอีก ไม่ได้
หมำยถึงกำรมีพอส ำหรับใช้ของตัวเอง มีควำมหมำยว่ำพอมี พอกิน 
พอมีพอกินนี้ ถ้ำใครได้มำอยู่ที่นี่ ในศำลำนี้เม่ือ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง 
๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม วันนั้นได้พูดถึงว่ำ เรำควรจะปฏิบัติให้
พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่ำเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้ำ 
แต่ละคนพอมี พอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้ำทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและ
ประเทศไทยก็เวลำนั้น ก็เริ่มจะเป็นไม่พอมี พอกิน บำงคนก็มีมำก    
บำงคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มำสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน 
จึงต้องมีนโยบำยที่จะท ำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมี
พอเพียงได้...”  
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 “...ค ำว่ำพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเองคนเรำถ้ำพอใน
ควำมต้องกำร ก็มีควำมโลภน้อย เม่ือมีควำมโลภน้อย ก็เบียดเบียน  
คนอ่ืนน้อย ถ้ำทุกประเทศใดมีควำมคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีควำมคิดว่ำ 
ท ำอะไร ต้องพอเพียง หมำยควำมว่ำ พอประมำณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภ
อย่ำงมำก คนเรำก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อำจจะมีมำก อำจจะมีของ
หรูหรำก็ได้ แต่ว่ำต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมำณ 
พูดจำก็พอเพียง ท ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…” 
 “...อย่ำงเคยพูดเหมือนกันว่ำ ท่ำนทั้งหลำยที่นั่งอยู่ตรงนี้   
ถ้ำไม่พอเพยีงคืออยำกจะไปนั่งบนเก้ำอ้ีของผู้ที่อยู่ข้ำง ๆ อันนั้นไม่พอเพียง
และท ำไม่ได้ ถ้ำอยำกนั่งอย่ำงนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพรำะว่ำอึดอัด    
จะท ำให้ทะเลำะกัน และเม่ือมีกำรทะเลำะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้น
ควรที่จะคิดว่ำท ำอะไรพอเพียง...” 
 “...ถ้ำใครมีควำมคิดอย่ำงหนึ่งและต้องกำรให้คนอ่ืนมีควำมคิด
อย่ำงเดียวกับตัวซึ่งอำจจะไม่ถูก อันนี้ก็ไม่พอเพียง กำรพอเพียงใน
ควำมคิดก็คือแสดงควำมคิด ควำมเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้ำง
และมำพิจำรณำว่ำที่เขำพูดกับที่เรำพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้ำเรื่อง 
ถ้ำไม่เข้ำเรื่องก็แก้ไขเพรำะว่ำถ้ำพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน ก็จะกลำยเป็น
กำรทะเลำะ จำกกำรทะเลำะด้วยวำจำก็กลำยเป็นกำรทะเลำะด้วยกำย 
ซึ่งในที่สุดก็น ำมำสู่ควำมเสียหำย เสียหำยแก่คนสองคนที่ เป็นตัวกำร 
เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้ำเป็นหมู่ก็เลยเป็นกำรตีกันอย่ำงรุนแรง ซึ่งจะ
ท ำให้คนอ่ืนอีกมำกเดือดร้อน ฉะนั้น ควำมพอเพียงนี้ก็แปลว่ำ ควำม
พอประมำณและควำมมีเหตุผล...” 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งช ำติ  ได้ ป ร ะมวลและกลั่ น กรองจาก พระร าชด า รั สขอ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อ งเศรษฐกิจ
พอเพียง และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุง
แก้ไขและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตตามท่ีขอพระมหากรุณาธิคุณโดยมีใจความว่า  
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไป
ในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลก      
ยุคโลกำภิวัตน์ ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำม      
มีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อกำรมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภำยนอกและภำยใน ทั้งนี้ จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ 
และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่ง ในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำร
วำงแผนและกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส ำนึกในคุณธรรมควำม
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำม
อดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำมรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทั้ง
ด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็น
อย่ำงด”ี 
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 คุณลั กษณะที่ ส ำคัญของปรั ชญำ เศรษฐกิ จพอเพี ยง
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทางการด าเนินชีวิตให้อยู่บนทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพ้นจากภัยและ
วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีต่อ
ความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน 

 ควำม มี เห ตุผล  หมายถึ ง  กา รตั ดสิ น ใ จ
ด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลัก
ศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง   
ถี่ถ้วน โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น  ๆ อย่าง
รอบคอบ 

 มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมที่จะเกดขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 เงื่อนไขในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้น
มาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เ พ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  
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  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย 
มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน      
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
  

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตทางสายกลาง 
การพ่ึงตนเอง รู้จักประมาณตนอย่างมีเหตุผล อยู่บนพ้ืนฐานความรู้และ
คุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการไม่ได้
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึง
การด าเนินชีวิตด้านอื่น ๆ ของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 
อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ 
เบียดเบียนผู้อ่ืน ก็จะส่งผลให้ผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข  
 
 แบบอย่ำงในเรื่องของควำมพอเพียง 
 เรื่อง ฉลองพระองค์ บทควำม “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม 
ชัด ลึก 24 ตุลำคม 2559 
 นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้
บอกเล่าพระราชจริยวัตรในด้าน “ความพอเพียง” ที่พระองค์ท่านทรง
ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ว่า “นายต ารวจน ามาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอก
ส าหรับเล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายต ารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้าน
ไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้ก็รับมาซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน 
เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่า
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ในพระราชส านักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่า
ไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน้ าใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะต้องการให้มีชื่อเสียง
ด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียวก็อยากท าให้เขาดี ๆ 
ไม่ต้องเสียเงิน ตอนนั้นเขาถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ท าอีกได้ไหม  
เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุดให้ให้นายต ารวจท่านนี้
เรื่อย ๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที่ 5 นี่สิ ท่านเอาผ้ามา 4-5 ผืน 
จะให้ตัดถามผมว่า เท่าไหร่ ๆ แล้วก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ 
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พล.ต.ต. จรัส สุดเสถียร ต าแหน่งเขียนว่า เป็นนายต ารวจประจ าราชส านัก 
ท่านบอกว่า “สิ่งที่เถ้าแก่ท าให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอ้ึงมากรีบ
ยกมือท่วมหัว ดีใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว” นายสุนทรเล่าด้วย
น้ าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอ่ืน
ผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอ่ืน ๆ ได้แล้ว แต่
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีความมัธยัสถ์ แต่ละองค์ที่เอามาเก่ามาก 
เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง 
ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด ผมเอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้
เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่
เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็น ๆ ผมก็
ท าเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับฉลองพระองค์ชอบถามว่า ท าไมท าไว 
ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่ม 
พระบารมีของพระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบ้ืองพระยุคลบาทสักเรื่อง   
ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติที่สุดแล้ว 
 “ผมถือโอกาสน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้
ตลอด เสื้อผ้าเก่า ๆ ที่ได้รับมาวันแรกท าให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่าง
ประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน และ
เมื่อได้ถวายงานบ่อยครั้งท าให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิด
พิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น ทุกคนต้องแก้ไขสิ่งที่
บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมื่อประสบความส าเร็จแล้ว
อย่าลืมตั้งใจท าส่ิงดีๆ ให้ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดี ๆ 
ที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร 
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ฉลองพระบำท ก.เปรมศิลป์ ช่ำงซ่อมฉลองพระบำท รอยเท้ำ
ในหลวง ร. 9 รอยเท้ำของควำมพอเพียง 

นายศรไกร แน่นศรีนิล หรือช่างไก่ ช่างนอกราชส านักผู้ถวายงาน
ซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็น
เจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชส านักมา 2 คน เดินประคอง    
ถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็    
ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้นตอบว่า ฉลองพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ท าตัวไม่ถูก ขนลุก      
พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้
ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ช่างไก่เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง 
ร. 9 ทรงน ามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็น
ฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 เท่าที่สังเกตสภาพช ารุด
ทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุด
ลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนท่ัวไปจะแนะน าให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่ 

“จริงๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จแต่ด้วย
ความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า     
ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี” 
 นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลอง
พระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ 2 และคู่ที่ 3 เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู  
คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟ มักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลอง   
พระบาทคู่นี้ มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้า
ไว้ที่ร้านเพ่ือความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่ 5 ทรงน ามา
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ฉลองพระบำท ก.เปรมศิลป์ ช่ำงซ่อมฉลองพระบำท รอยเท้ำ
ในหลวง ร. 9 รอยเท้ำของควำมพอเพียง 

นายศรไกร แน่นศรีนิล หรือช่างไก่ ช่างนอกราชส านักผู้ถวายงาน
ซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็น
เจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชส านักมา 2 คน เดินประคอง    
ถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามาในร้าน พอวางรองเท้าลงก็    
ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้นตอบว่า ฉลองพระบาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ท าตัวไม่ถูก ขนลุก      
พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียงว่าโชคดีแล้ว ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้
ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ช่างไก่เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง 
ร. 9 ทรงน ามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็น
ฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 เท่าที่สังเกตสภาพช ารุด
ทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุด
ลอกหลายแห่ง ถ้าเป็นคนท่ัวไปจะแนะน าให้ทิ้งแล้วซื้อใหม่ 

“จริงๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จแต่ด้วย
ความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่ในบ้านให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า     
ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี” 
 นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลอง
พระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ที่ 2 และคู่ที่ 3 เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู  
คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟ มักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลอง   
พระบาทคู่นี้ มีรอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้า
ไว้ที่ร้านเพ่ือความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่ 5 ทรงน ามา
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เปลี่ยนพื้น ฉลองพระบาทคู่ที่ 6 เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัข
ทรงเลี้ยงกัด รวมแล้วทั้งหมด 6 คู ่

“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้า
ของพระองค์จะน าไปวางปนกับของลูกค้าคนอ่ืนไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่
พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วน าไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน เพราะท่าน
คงทรงโปรดมาก สภาพรองเท้าช ารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด 
ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่น ามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยังทรงใช้คู่เดิมอยู่” 
 ประการส าคัญที่ท าให้ชายผู้นี้ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาท
ขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ชีวิต
ไม่ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ว่า 
 “...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาท
เป็นต้น พวกตามเสด็จฯทั้ งหลายใส่รองเท้านอก และยิ่ งมาจาก
ต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทย 
คู่ละร้อยกว่าบาทสีด าเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระทั่งพวกเรายัง
ไม่ซื้อใส่เลย...” 
 วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท า” และงานสัมมนา 
“ถอดรหัส” พอเริ่มบรรยาย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามี
เสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่งกันตอบ และ
พากันอ้ึง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่งผมพยายามจะแอบดู
ว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร จนพระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผม
พยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า จึงทราบ
ว่าพระองค์ท่านใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดิน
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ตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง แม้กระทั่งฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่กี่ชุด 
ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี 
เพราะคนสมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกที่  จะท า อุตส่ำหำกรรม  
(เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเอง) สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน" 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลถามอีกว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ 
ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า ร้อยกว่าคู่ ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนี้ใส่มากี่คู่ 
ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ท าไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ท าเอาบรรยากาศในห้องเงียบ
สงัดเพราะโดนใจกันเต็มๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาท   
คู่ละ 300-400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร ใส่รองเท้าคู่ละ 3-4 พัน   
แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราช
บริพารก็เดินตามพระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว 
อีกท้ังฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกน าส่งไปซ่อมแล้วซ่อมอีก 

 
ดินสอทรงงำน 
สำรคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคล เฉลิมพระ

ชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 หมวด พระบำรมีบันดำล
ตอน ดินสอของพระเจ้ำอยู่หัว  
 ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้
เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏอยู่บนพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอ
ไม้ธรรมดา ๆ โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่ง ๆ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง 12 แท่ง 
โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระดาษ
มาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาวเพ่ือให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้น

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ๑๑๐



 

 

 

103 

กุดใช้ไม่ได้แล้ว เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีแนวพระราชด าริที่เป็นเหตุ เป็นผล ดินสอ 1 แท่ง ท่านไม่ได้มองว่า
เราต้องประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ท่านมองว่าดินสอ 1 แท่ง ต้องใช้
ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากร ธรรมชาติคือไม้ แร่ธาตุ
ที่ท าไส้ดินสอ การน าเข้าวัตถุดิบที่น าเข้าต่างประเทศ พลังงานใน
กระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อรายรับ
รายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งมูลค่าสินค้าน าเข้าด้านวัตถุดิบและ 
เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการไม่ใช้ แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่าง  ๆ อย่าง
มีสติและมีเหตุผล อันเป็นส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ว่า 
 “ท่านผู้หญิงบุตรี บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ 
แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ 
จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่าง
มีค่าส าหรับพระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่าง
ระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...” 
  
 หลอดยำสีพระทนต์  

 หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะ
บริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและ    
กดจนเป็นรอยบุ๋ม ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา 
เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ าพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนเล่าในว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ า
พระองค์  กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง 
รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว 
ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้
ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้ด้าม
แปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลือ
อยู่ในหลอดจริง ๆ" 
           "เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
ทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วย
ว่า เมื่อไม่นานมานี้ เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของ
พระองค์คงใช้หมดแล้วจึงได้น าหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์
ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขาน ายาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและพระองค์
ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของ
พระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ท่ีทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ" 
           "พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึง   
พระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า 
หลั งจากนั้นทันตแพทย์ประจ าพระองค์ ได้กราบพระบาททูลขอ
พระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพ่ือน าไปให้ศิษย์ได้เห็นและ
รับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพ่ือประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อ ๆ ไป" 
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 "ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์ เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน      
ทันตแพทย์ประจ าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้ว   
ท าให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบน
ราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยัง
ปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ 
อีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับค าอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสี     
พระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วย
รีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และเพ่ือที่จะขอน าไปแสดงให้ศิษย์
ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่าน
ก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระราชหฤทัย" 
 
 รถยนต์พระที่นั่ง  
 นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้ให้
สัมภาษณ์รายการตีสิบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว่า 
"ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็น
คันโปรดของท่านด้วย ก่อนซ่อมข้างประตูด้านที่ท่านประทับเวลาฝนตก
จะมีน้ าหยด แต่หลังจากท่ีซ่อมแล้ว วันหนึ่งท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า “วันนี้
รถดูแปลกไป น้ าไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอา
กระป๋องมารอง" นายอนันต์เปิดเผยว่า ภายในรถยนต์พระที่นั่งของแต่ละ
พระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก มีแต่
ถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแลรถยนต์      
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พระทีน่ั่ง ท าให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยนั้น นายอนันต์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพ่ิงทรงใช้ใน 
พระราชกรณียกิจมาท า เห็นว่าพรมใต้รถมีน้ าแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย 
แสดงว่าพระองค์ท่านทรงน ารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้ าท่วม 
แถมน้ ายังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่าน้ าก็ต้องเปียกพระบาทมา
ตลอดทาง จึงถามสารถีว่า ท าไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้ค าตอบว่าต้องรอ
ให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มีโอกาส    
รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร 
นายอนันต์ ตอบว่า "ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพ่ือ
ประหยัดน้ ามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอก
รอบคันรถ กว่าที่ท่านจะน ามาท าสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเรา
แค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามาท าสีแล้ว และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมก าลัง
ประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้า
ราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้น
รถไฟฟ้าไปแล้ว" 
 
 ห้องทรงงำน 
 ห้องทรงงานพระต าหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับ
ด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงานจะประทับบนพ้ืนพระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอ้ีเวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็ก ๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายใน
ห้องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพ่ือจะได้ทรงสามารถ
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พระทีน่ั่ง ท าให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยนั้น นายอนันต์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพ่ิงทรงใช้ใน 
พระราชกรณียกิจมาท า เห็นว่าพรมใต้รถมีน้ าแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย 
แสดงว่าพระองค์ท่านทรงน ารถไปทรงพระราชกรณียกิจในที่ที่น้ าท่วม 
แถมน้ ายังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่าน้ าก็ต้องเปียกพระบาทมา
ตลอดทาง จึงถามสารถีว่า ท าไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้ค าตอบว่าต้องรอ
ให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มีโอกาส    
รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร 
นายอนันต์ ตอบว่า "ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพ่ือ
ประหยัดน้ ามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอก
รอบคันรถ กว่าที่ท่านจะน ามาท าสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเรา
แค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามาท าสีแล้ว และครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมก าลัง
ประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้า
ราชบริพารบอกกันว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้น
รถไฟฟ้าไปแล้ว" 
 
 ห้องทรงงำน 
 ห้องทรงงานพระต าหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับ
ด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงานจะประทับบนพ้ืนพระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอ้ีเวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็ก ๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายใน
ห้องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ อากาศ เพ่ือจะได้ทรงสามารถ
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แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนที่ทาง
อากาศแสดงถึงพ้ืนที่ประเทศ 

ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้
อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอ้ีโยกรูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ 
ดังพระราชด ารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอน
หนึ่งที่ว่า “...ส านักงานของท่าน คือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอ้ี มีพ้ืน และท่าน
ก็ก้มทรงงานอยู่กับพ้ืน...” นั่นเอง นับเป็นแบบอย่างของความพอดี      
ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้ 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ว่า 

“ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ 
คูณ ๑๐ เมตร โปร่งๆ โล่งๆ พ้ืนที่เป็นไม้ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและ
ถวายต ารา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของต าราพร้อมทั้ง
เรื่องราวความคืบหน้างานอื่นที่ก าลังด าเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง 

 
 เครื่องประดับ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์
ธรรมดา ห้อยกล้องถ่ายภาพไว้ที่พระศอ มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอ่ืน 
เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่าง  ๆเว้นแต่นาฬิกาบนข้อพระกรเท่านั้น ซึ่งก็
ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด 

“...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น นอกเสียจาก
ว่าจะทรงแต่งองค์เพ่ือเสด็จฯไปงานพระราชพิธีต่างๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขก
เมืองเท่านั้น...”  
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” ว่า 

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th

๑๑๕



 

 

 

108 

 “...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปถวายงาน ผมตื่นเต้น
มาก สังเกตรายละเอียดรอบ  ๆตัวไปเสียทุกอย่าง มองไปที่ข้อพระหัตถ์ว่า ทรงใช้
นาฬิกาอะไร มองจนพระองค์ทรงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดู ทรงตรัสอย่างมี         
พระอารมณ์ขันว่า “ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจ าแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปที่ร้าน ก็ทราบว่ามี
ราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...”  
 
 พระต ำหนักจิตรลดำ 
 พระต าหนักจิตรลดา “...ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระต าหนัก
จิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดาที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง      
อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดได้เต็มปากว่า          
ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงท างาน
อย่าง "หลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดิน” ด้วยพระองค์เอง” 
 
 ซองเอกสำรต่ำงๆ  ที่จะส่งขึ้นทูลเกล้ำ 
  “... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า 
“เอกสารต่าง  ๆที่จะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็นซองแล้ว ก็ขอให้ติดกาวเฉพาะ
ตรงหัวมุม หรือหากเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่ปิดทั้งหมด 
เพราะเป็นการเปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่
เป็นการประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมาย
ภายใน หากไม่ใช่เอกสารส าคัญ ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หากเป็นจดหมายลับ
หรือส าคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้” 
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เอกสารประกอบการบรรยาย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
หนังสือโรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง สพฐ. 
 

 
 
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง 
 

 
 
การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน 
 

 
 

ภำคผนวก 
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รำยกำรสื่อประกอบเนื้อหำด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม 
 
ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code 
1 Paoboonjin 

(รับทรัพย์สิน+
เป็นคู่สัญญา) 

คลิป
วิดีโอ 

ท่านรั่ว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐหา
ผลประโยชน์
เพ่ือตนเอง โดย
รับเงินจากเถ้า
แก่หวังเพ่ือไม่ให้
เถ้าแก่หวังจ่าย
ภาษีให้หลวง 
และรับงานขุด
บ่อบาดาลและ
ท าประปา
หมู่บ้าน 
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รำยกำรสื่อประกอบเนื้อหำด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม 
 
ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code 
1 Paoboonjin 

(รับทรัพย์สิน+
เป็นคู่สัญญา) 

คลิป
วิดีโอ 

ท่านรั่ว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐหา
ผลประโยชน์
เพ่ือตนเอง โดย
รับเงินจากเถ้า
แก่หวังเพ่ือไม่ให้
เถ้าแก่หวังจ่าย
ภาษีให้หลวง 
และรับงานขุด
บ่อบาดาลและ
ท าประปา
หมู่บ้าน 
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รำยกำรสื่อประกอบเนื้อหำด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม 
 
ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code 
1 Paoboonjin 

(รับทรัพย์สิน+
เป็นคู่สัญญา) 

คลิป
วิดีโอ 

ท่านรั่ว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐหา
ผลประโยชน์
เพ่ือตนเอง โดย
รับเงินจากเถ้า
แก่หวังเพ่ือไม่ให้
เถ้าแก่หวังจ่าย
ภาษีให้หลวง 
และรับงานขุด
บ่อบาดาลและ
ท าประปา
หมู่บ้าน 
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รำยกำรสื่อประกอบเนื้อหำด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับส่วนรวม 
 
ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code 
1 Paoboonjin 

(รับทรัพย์สิน+
เป็นคู่สัญญา) 

คลิป
วิดีโอ 

ท่านรั่ว ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐหา
ผลประโยชน์
เพ่ือตนเอง โดย
รับเงินจากเถ้า
แก่หวังเพ่ือไม่ให้
เถ้าแก่หวังจ่าย
ภาษีให้หลวง 
และรับงานขุด
บ่อบาดาลและ
ท าประปา
หมู่บ้าน 
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2 

 

คลิป
วิดีโอ 

เรื่องเก่ียวกับ
พนักงานการ
รถไฟ ที่ได้พาลูก
ชายมาที่ท างาน 
ขณะนั้นมีรถไฟ
ขบวนหนึ่งก าลัง
วิ่งเข้ามาใกล้
สะพาน ลูกชาย
ของตนเองตกไป
ใต้สะพาน จึง
เป็นวินาทีที่ต้อง
ตัดสินใจว่าจะ
ท าอย่างไร 

MOST-The 
Bridge 

3 แก้ทุจริต 
คิดฐานสอง 

 
 
 

คลิป
วิดีโอ 

อธิบายรูปแบบ
การขัดขัดกัน
ระหว่างผล 
ประโยชนส์่วนรวม
กับประโยชน์ส่วน
ตน ระบบคดิฐาน
สิบ ระบบคดิฐาน
สอง 

 

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

www.nacc.go.th

ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

๑๑๙
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4 

 

คลิป
ข่าว 

เพ่ือศึกษา
ตัวอย่างการรุก
ล้ าฟุตบาท 

เตือนสั่งเก็บโต๊ะ
ร้านผัดไทย

ประตูผี 

5 บังคับใช้วันแรก 
พ.ร.บ. ห้าม

ขอทาน ผิดโทษ
อาญา 

คลิป
ข่าว 

เพ่ือศึกษาการ
จัดระเบียบทาง
สังคม 

 
 
 
 

6 

 

ข่าว กรมทางหลวงมี
นโยบายจดั
ระเบียบแผงค้า
และสิ่งปลูกสร้างที่
รุกล้ าทางกลวงท่ัว
ประเทศ ท้ังแผง
ถาวร คือ ขาย
ตลอดทั้งปี และ
แผงช่ัวคราว 

อวสานแผงค้า
ริมทางหลวง ลั่น
ภายใน ๒ ปี รื้อ

เกลี้ยง 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

๑๒๐
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4 

 

คลิป
ข่าว 

เพ่ือศึกษา
ตัวอย่างการรุก
ล้ าฟุตบาท 

เตือนสั่งเก็บโต๊ะ
ร้านผัดไทย

ประตูผี 

5 บังคับใช้วันแรก 
พ.ร.บ. ห้าม

ขอทาน ผิดโทษ
อาญา 

คลิป
ข่าว 

เพ่ือศึกษาการ
จัดระเบียบทาง
สังคม 

 
 
 
 

6 

 

ข่าว กรมทางหลวงมี
นโยบายจดั
ระเบียบแผงค้า
และสิ่งปลูกสร้างที่
รุกล้ าทางกลวงท่ัว
ประเทศ ท้ังแผง
ถาวร คือ ขาย
ตลอดทั้งปี และ
แผงช่ัวคราว 

อวสานแผงค้า
ริมทางหลวง ลั่น
ภายใน ๒ ปี รื้อ

เกลี้ยง 
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7 แก้ไม่จบสี่แยก
กลัวยแขกท ารถ
ติด-ผิดกฎหมาย 
 

ข่าว นักเร่ขายกล้วย
ทอดลงมาเร่ขาย
บนถนน เป็น
การกีดขวาง
การจราจร 
สร้างความ
เดือดร้อนกับ
ผู้ใช้ถนน ทาง
เท้าในเขต
นางเลิ้ง 

 

8 

 

ข่าว กรณีที่โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จ.
นครศรีธรรมราช 
ขึ้นป้ายขนาดใหญ่
หน้าโรงเรียน โดย
มีข้อความเกี่ยวกับ
การต่อต้านการ
ฝากเด็กเข้า
โรงเรียน  

ตะลึง เบญจมรา
ชูทิศ เมืองคอน
ขึ้นป้ายยกเลิก
เด็กฝากเข้า

เรียน 

สายด่วน ป.ป.ช. 1205
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ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

๑๒๑
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9 

 

ข่าว เด็กโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ 
คะแนนสอบ
สูงสุด ติดนิเทศ
ฯจุฬา เป็นการ
ยกเลิกเด็กฝาก
เข้าเรียน 

เด็กเบญจม 
ราชูทิศ คะแนน

สอบสูงสุด 
ติดนิเทศฯจุฬา 

10 ประมวล
จริยธรรม

ข้าราชการพล
เรือน 

เอกสาร ประมวล
จริยธรรมของ
ข้าราชการพล
เรือน โดยเฉพาะ
ข้อ 5 ข้าราชการ
ต้องไม่กระท า
การอันเป็นการ
ขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่นตน
และประโยชน์
ส่วนรวม 
 

 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

๑๒๒
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9 

 

ข่าว เด็กโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
นครศรีฯ 
คะแนนสอบ
สูงสุด ติดนิเทศ
ฯจุฬา เป็นการ
ยกเลิกเด็กฝาก
เข้าเรียน 

เด็กเบญจม 
ราชูทิศ คะแนน

สอบสูงสุด 
ติดนิเทศฯจุฬา 

10 ประมวล
จริยธรรม

ข้าราชการพล
เรือน 

เอกสาร ประมวล
จริยธรรมของ
ข้าราชการพล
เรือน โดยเฉพาะ
ข้อ 5 ข้าราชการ
ต้องไม่กระท า
การอันเป็นการ
ขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่นตน
และประโยชน์
ส่วนรวม 
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11 

 

วีดีโอ เป็นทอล์คโชว์ 
โดยนายอุดม  
แต้พาณิชย์
รูปแบบการโกง
ต่างๆ เล็กๆ 
น้อยๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน เช่น 
การโกงเวลา 
ฯลฯ 

เดี่ยว 10 โตไป
ไม่โกง 

12 ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

 
 

Info 
graphic 

อธิบายรูปแบบ
การขัดขัดกัน
ระหว่างผล 
ประโยชน์
ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วน
ตน  
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ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

๑๒๓



 

 

 

116 

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 2 ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต 
 
ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code 

1 

 
 

คลิปวิดีโอ มีคนยื่นเงิน
ให้กับ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีที่
เป็นลูกน้องไม่
ยอมรับหัว
หน้าท่ีโกง 
และออกมา
ต่อต้าน 

รับสินบน 

2 Barza 
 
 
 

คลิปวิดีโอ แม่ค้าและคน
ในตลาด
รวมตัวกัน
ต่อต้านผู้ที่มา 
ซื้อของ ซึ่งเป็น
บุคคลที่ทุจรติ
การเลือกตั้ง  

3 

 

คลิปวิดีโอ การไม่เข้าแถว
ซ้ืออาหาร โดย
การแซงคนอื่น
ถือเป็นการ
กระท าที่ไม่
ถูกต้อง และคน
อื่นๆ ได้แสดง
อาการไม่พอใจ
ต่อการกระท า
นั้น 

การเข้าแถวรับ
บริการ 

 

 

 

116 

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 2 ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต 
 
ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code 

1 

 
 

คลิปวิดีโอ มีคนยื่นเงิน
ให้กับ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีที่
เป็นลูกน้องไม่
ยอมรับหัว
หน้าท่ีโกง 
และออกมา
ต่อต้าน 

รับสินบน 

2 Barza 
 
 
 

คลิปวิดีโอ แม่ค้าและคน
ในตลาด
รวมตัวกัน
ต่อต้านผู้ที่มา 
ซื้อของ ซึ่งเป็น
บุคคลที่ทุจรติ
การเลือกตั้ง  

3 

 

คลิปวิดีโอ การไม่เข้าแถว
ซ้ืออาหาร โดย
การแซงคนอื่น
ถือเป็นการ
กระท าที่ไม่
ถูกต้อง และคน
อื่นๆ ได้แสดง
อาการไม่พอใจ
ต่อการกระท า
นั้น 

การเข้าแถวรับ
บริการ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

๑๒๔
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4 โตไปไม่โกง 
ตอน โดนัท 

 
 

ละครสั้น การไมเ่ข้าแถว
ซื้ออาหาร โดย
การคนอื่นท่ี
เข้าแถวแล้ว
ซื้อของให้
ตนเอง ถือเป็น
การกระท าท่ี
ไม่ถูกต้อง 
และคนอ่ืนๆ 
ได้แสดง
อาการไม่
พอใจต่อการ
กระท าน้ัน 

 

5 

 
 

ละครสั้น แก้ไขเวลา
จอดรถ
เพ่ือให้
ตนเองได้
จอดรถฟรี 

โตไปไม่โกง 
ตอน สาวนัก 

ช้อป 

6 ความซื่อสัตย์ 
 
 
 

คลิปวิดีโอ น าเงินที่ตก
ไว้ไปคืน
ให้กับ
เจ้าของ 
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ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

๑๒๕
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 3 กำรประยุกต์หลักควำมพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เน้ือหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

วิดีโอ พลังความ
สามัคคีท าให้
ผ่านพ้น
วิกฤตได้ 

ตามรอยพ่อขอ
ท าดีตอนสามัคคี 

2 Powerpoint : 
STRONG 

 
 

Power 
point 

อธิบาย
ความหมาย
ของ
STRONG 

 

 

 

 

119 

หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทน 
ต่อกำรทุจริต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

เอกสาร หลักสูตรวิทยากร 
ป.ป.ช. 

หลักสูตร
วิทยากร 
ป.ป.ช. 

 

 

 

118 

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 3 กำรประยุกต์หลักควำมพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เน้ือหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

วิดีโอ พลังความ
สามัคคีท าให้
ผ่านพ้น
วิกฤตได้ 

ตามรอยพ่อขอ
ท าดีตอนสามัคคี 

2 Powerpoint : 
STRONG 

 
 

Power 
point 

อธิบาย
ความหมาย
ของ
STRONG 

 
 

 

 

119 

หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทน 
ต่อกำรทุจริต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

เอกสาร หลักสูตรวิทยากร 
ป.ป.ช. 

หลักสูตร
วิทยากร 
ป.ป.ช. 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR Code

ล�ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชือ่ส่ือ/ QR Code

๑๒๖
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 3 กำรประยุกต์หลักควำมพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เน้ือหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

วิดีโอ พลังความ
สามัคคีท าให้
ผ่านพ้น
วิกฤตได้ 

ตามรอยพ่อขอ
ท าดีตอนสามัคคี 

2 Powerpoint : 
STRONG 

 
 

Power 
point 

อธิบาย
ความหมาย
ของ
STRONG 

 

 

 

 

119 

หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทน 
ต่อกำรทุจริต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

เอกสาร หลักสูตรวิทยากร 
ป.ป.ช. 

หลักสูตร
วิทยากร 
ป.ป.ช. 

 

 

 

118 

สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชำที่ 3 กำรประยุกต์หลักควำมพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เน้ือหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

วิดีโอ พลังความ
สามัคคีท าให้
ผ่านพ้น
วิกฤตได้ 

ตามรอยพ่อขอ
ท าดีตอนสามัคคี 

2 Powerpoint : 
STRONG 

 
 

Power 
point 

อธิบาย
ความหมาย
ของ
STRONG 

 
 

 

 

119 

หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทน 
ต่อกำรทุจริต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อสื่อ/ QR Code ประเภท เนื้อหำสำระ ชื่อสื่อ/ QR 
Code 

1 

 

เอกสาร หลักสูตรวิทยากร 
ป.ป.ช. 

หลักสูตร
วิทยากร 
ป.ป.ช. 

 

 

 

120 

บรรณานุกรม 
 

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพำกร 
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