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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

รายวิชา การปองกันการทุจริต 
 

 รายวิชาการปองกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค12026 รายวิชาเลือก ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย โครงสรางของรายวิชา  

โครงสรางของบทเรียน เนื้อหา และกิจกรรมเรียงลําดับตามบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรม 

การเรียนรู แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เฉลย/แนวคําตอบกิจกรรม

เรียงลําดับตามบทเรียน 

 

วิธีการใชรายวิชา 
 ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางรายวิชาโดยละเอียด เพื่อใหผู เรียนทราบวาตองเรียนรู เนื้อหา 

ในเรื่องใดบาง 

 2. วางแผนกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมจะศึกษารายวิชา เพื่อใหสามารถ

ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาไดครบทุกบทเรียน และทํากิจกรรมตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค 

 3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของรายวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน  

และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลม 

 4. ศึกษาเนื้อหาของแตละบทเรียนอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในหนังสือเรียนและสื่อประกอบ (ถามี) 

และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน 

 5. ทําแตละกิจกรรมเรียบรอยแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจากแนวคําตอบ/เฉลยทายเลม 

หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ซ้ําจนกวาจะเขาใจ 

 6. หลังจากศึกษาเนื้อหาครบทุกบทเรียนแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบ 

แนวคําตอบจากเฉลยทายเลม วาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองทุกขอหรือไม หากขอใดยังไมถูกตอง 

ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้นใหเขาใจอีกครั้ง 

ขอแนะนํา ผูเรียนควรทําแบบทดสอบหลังเรียน ใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียนและควรได

คะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาคผาน 

7. หากผู เรียนไดศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผู เรียนสามารถสอบถามและ 

ขอคําแนะนําไดจากครูหรือคนควาจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เพิ่มเติมได 
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การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
 ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เผยแพรความรูในเรื่องที่เกี่ยวของและ

ศึกษาจากผูรู  

 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 

1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน 

2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค 
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โครงสรางรายวิชา 

การปองกันการทุจริต 

 

มาตรฐานการเรยีนรูระดับ 

1. มีความรู ความเขาใจดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องตน กฎระเบียบของชุมชน  

สังคม และประเทศ 

2. มีความรู ความเขาใจหลักการพฒันาชุมชน สังคม และวิเคราะหขอมลูในการพฒันาตนเอง  

ครอบครัว ชุมชน สังคม 

 

ตัวช้ีวัด 

1. มีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม 

2. บอกความหมาย ความสําคัญของหลักการคิดเปน 

3. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได โดยใชกระบวนการคิด  

ตามหลักปรัชญาคิดเปน 

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

5. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยใชกระบวนการคิดตามหลักปรชัญา 

คิดเปน 

6. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิดตาม 

หลักปรัชญาคิดเปน 

7. ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา 

คิดเปน 

8. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

9. ปฏิบัติตามหนาที่พลเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยใชกระบวนการคิดเปนตามหลัก

ปรัชญาคิดเปน 

10. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปองกันการทุจริต 
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สาระสําคญั 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตอันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับฐานความคิด 

ทุกชวงวัย ใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบและ

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ

ตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โครงสราง

รายวิชาการปองกันการทุจริต ซึ่ งเปนรายวิชาเลือก จึงไดจัดทําสื่อการเรียนรู เพื่อนํามาใชประกอบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู สรางความรู ความเขาใจ และทักษะใหแกผูเรียน ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหา การคิด

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม โดยการคิดแยกแยะจากการใชระบบคิด 

ฐานสองและกระบวนการคิดเปน เพื่อใหมีความละอายและไมทนตอการทุจริต สามารถปฏิบัติตนตามกฎ 

กติกาตาง ๆ มีการประยุกตใชหลัก STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต และใหความรูเกี่ยวกับความเปน

พลเมืองดีกับความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหผูเรียนเคารพสิทธิ หนาที่ตอตนเองและผูอื่น อยูในระเบียบ กฎ 

กติกา และกฎหมาย 

 

ขอบขายเนื้อหา 

บทที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

บทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. รายวิชาการปองกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค12026 

2. สื่อเสรมิการเรียนรูอื่น ๆ  

 

จํานวนหนวยกติ 

 จํานวน 2 หนวยกิต 
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กิจกรรมเรียนรู 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และตรวจสอบแนวคําตอบจากเฉลยทายเลม 

2. ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนทุกบท 

3. ทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

 

การประเมินผล 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 

3. เขารับการทดสอบปลายภาค 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

 

1. ขอใดเปนการนํากระบวนการของการคิดเปนมาใช 

ก. นําขอมูลตนเอง งานวิจัย สิง่แวดลอมและสังคมมาใช 

ข. นําขอมูลตนเอง สงัคม สิ่งแวดลอม และวิชาการมาใช     

ค. นําขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต เอกสารอางอิงและตนเองมาใช 

ง. นําขอมูลจากเพือ่นรวมงาน สื่ออินเทอรเน็ต และวิชาการมาใช 

 

2. ถาตองการอยูรวมกบัผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยนํากระบวนการคิดเปนมาใช  

เราควรปฏบิัติตนตามขอใด 

ก. การมสีวนรวม 

ข. ความยินยอม 

ค. การปรับตัว   

ง. แกปญหาได 

 

3. นายเหลี่ยม เปนขาราชการเกษียณ ตอมาไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล รูลวงหนาจากการประชุมสภาวา 

สภาเทศบาลอนุมัติใหตัดถนนผานชุมชนแหงหนึ่ง นายเหลี่ยม จึงไดไปกวานซื้อที่ดินบริเวณที่ถนน 

ตัดผานนั้น เพื่อเก็งกําไรที่ดิน พฤติการณของนายเหลี่ยม เปนผลประโยชนทับซอนรูปแบบใด 

ก. การรับผลประโยชนตาง ๆ 

ข. การทํางานหลังเกษียณ 

ค. การทําธุรกิจกับตนเอง 

ง. การรูขอมูลภายใน  

 

4. การคิดแยกแยะหมายถึงขอใด 

ก. เก็บเงินไดนําไปใหคุณคร ู  

ข. ขายเสื้อผาตามรมิถนนในตัวเมือง 

ค. ทําการเกษตรในเขตที่ดินสาธารณะ 

ง. การแซงคิวซือ้อาหารในรานอาหาร 
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5. ขอใดคือความหมายของคําวา “ความละอาย” 

ก. ความมุงมั่นในการเอาชนะ 

ข. ความมุงมั่นในการทําความดี 

ค. ความเกรงกลัวตอสิ่งทีจ่ะมาทําราย 

ง. ความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง  

 

6. ขอใด ไมใช การปฏบิัติตนตามกฎกติกาของสถานศึกษา 

ก. การทํางานตามที่ไดรบัมอบหมายดวยตนเอง 

ข. การซักถามครูเมื่อเกิดปญหาจากการทํางาน 

ค. การนําชิ้นงานเพือ่นมาคัดลอกเพือ่สงใหทันเวลา    

ง. การแนะนําเพือ่นใหเขาใจและสามารถทํางานเองได 

 

7. ขอใด ไมควร กระทําในการเขาสอบ 

ก. ทําขอสอบดวยตนเอง 

ข. นั่งตามที่ ๆ กําหนดให 

ค. ตั้งใจอานขอสอบใหเสียงดัง  

ง. ไมเขาหองสอบกอนไดรบัอนุญาต 

 

8. “การรับเงินสินบน” เปนพฤติกรรมตรงกับขอใด 

ก. ทุจริต  

ข. การเพิม่รายได 

ค. ความไมทน 

ง. การใหความชวยเหลือ 

 

9. เหตผุลทีส่ถานศึกษามอบหมายใหผูเรียนทําความสะอาดสถานที่พบกลุมคือขอใด 

ก. เพื่อใหไดคะแนนระหวางเรียน 

ข. ฝกความอดทน และความขยัน 

ค. เพื่อชวยเหลือครูในการทําความสะอาด 

ง. เพื่อฝกความเสียสละ และความรับผิดชอบ  
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10. ปรัชญาที่นํามาประยุกตใชในการตอตานการทุจริตไดดีที่สุดคืออะไร 

ก. ปรัชญาการศึกษาผูใหญ 

ข. ปรัชญาของทฤษฎีใหม 

ค. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ง. ปรัชญาจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 

11. หลักของจิตพอเพียงเพื่อตอตานการทุจริตคืออะไร 

ก. STAR 

ข. STRONG  

ค. STORM 

ง. STRANGER 

 

12. การประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได

โดยผูที่เกี่ยวของเรียกวาอะไร 

ก. ความโปรงใส (Transparent)   

ข. ความพอเพียง (Sufficient) 

ค. ความตื่นรู (Realize) 

ง. ความรู (Knowledge) 

 

13. ขอใดบอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรูในเรื่องการทุจริตได 

ก. สมสวน เลาเรื่อง “ผอ.สามเสนถูกสอบแปะเจี๊ยะ” 

ข. สดสวย กลาววา “เรือ่งคอรรปัชันเปนเรื่องปกติธรรมดามาก” 

ค. สดสี ใหความรวมมือในกจิกรรมตาง ๆ ของหมูบานเปนอยางดี  

ง. แสนงาม อยูในกลุมชาวบานประทวงเรือ่งการทจุริตจํานําขาวของรัฐบาล   
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14. ขอใดบอกลกัษณะหรือการกระทําทีเ่ปนการตื่นรูได 

ก. มุงมั่นทํางานเพือ่ใหสําเร็จตามเปาหมาย   

ข. รูจักแกปญหาในงานทีม่ีอุปสรรค 

ค. มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 

ง. ใชเวลาทํางานอยางเหมาะสม 

 

15. ขอใดเปนผูที่มีความเอือ้อาทรตอเพื่อนมนุษย 

ก. แบงปนอาหารใหสุนัขเรรอน 

ข. จิตอาสาชวยผูประสบภัยน้ําทวม  

ค. บรจิาคเงินชวยเหลือวัดใกลบาน 

ง. ปลูกปาชายเลนเพื่ออนุรักษชายฝง 

 

16. ขอใดกลาวถึงความเปนพลเมืองถกูตองทีสุ่ด 

ก. ราษฎรและความเทาเทียมกันในสังคม 

ข. สามัญชนคนทั่วไปทีอ่ยูในประเทศไทย 

ค. ชาวเมืองและการยอมรบัความแตกตาง 

ง. สถานภาพของบุคคลที่กฎหมายรับรองสิทธิและหนาที ่ 

 

17. ขอใดกลาวถูกตองทีสุ่ด 

ก. การมเีสรีภาพในการกลาวรายผูอื่น 

ข. การมสีิทธิในการไมไปใชสิทธิเลือกตัง้ 

ค. การมหีนาที่ในการถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน 

ง. การยอมรับความคิดเห็นตางและรบัฟงเสียงสวนนอย  

 

18. สถานการณใดเปนการกระทําทีผ่ิดกฎหมาย 

ก. ขับรถฝาไฟแดง   

ข. แจงเกิดภายใน 7 วัน 

ค. แจงตายภายใน 24 ช่ัวโมง 

ง. ขึ้นทะเบียนเกณฑทหารเมื่ออายุ 18 ป 
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19. พลเมืองดีในขอใดทีส่งผลตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมมากทีสุ่ด 

ก. ปฏิบัติตนตามคานิยมที่ด ี

ข. รับการศึกษาภาคบังคับ 

ค. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  

ง. การใชสิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรค 

 

20. บุคคลใดเปนคนดีของสงัคม 

ก. นายดํา ตัดไมสักมาสรางบานใหแม 

ข. ผูใหญบุญ ระดมชาวบานซอมสะพาน   

ค. กํานันวิชัย บุกรุกปาชายเลนเพือ่ทํานากุง 

ง. ครูใหญ เปนหัวคะแนนใหพรรคการเมืองดงัในทองถิ่น 
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บทท่ี 1 

การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 

สาระสําคญั 

 การทุจริตเปนหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกกําลังกังวล อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ที่มีความซับซอน 

ยากตอการจัดการ และเกี่ยวของกับทุกภาคสวน จึงจําเปนตองมีการแกไขปญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยน

การคิดของคนในสังคม และแยกแยะใหเห็นวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม  

โดยนําเอาการคิดแบบฐานสอง การคิดเปน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ

แกปญหา การทุจริตแบบยั่งยืน   

 

ตัวช้ีวัด 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

2. บอกความหมาย ความสําคัญของหลักการคิดเปน 

3. สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวมได โดยใชกระบวนกา 

คิดตามหลักปรัชญาคิดเปน   

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่ 1 การคิดแยกแยะ 

เรื่องที่ 2 ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริต 

เรื่องที่ 3 ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

เรื่องที่ 4 หลักการคิดเปน  

เรื่องที่ 5 ผลประโยชนทับซอน 

เรื่องที่ 6 รูปแบบของผลประโยชนทับซอน ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรื่องที ่1 การคิดแยกแยะ 
 

1. ความหมายของการคิดแยกแยะ 

 คิด หมายถึง ใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเน คํานวณ นึก เชน เรื่องนี้ยาก ยังคิดไมออก คิดวา

เย็นนี้ฝนอาจจะตก คิดเลขในใจ คิดละอาย 

  แยกแยะ หมายถึง กระจายออกใหเห็นชัดเจน เชน แยกแยะปญหาใหเห็นเปนเรื่อง ๆ หรือ

ประเด็น ๆ ไป 

 การคิดวิเคราะห (Analytical thinking) หมายถึง กระบวนการคิดในรายละเอียดความสามารถ

ในการแยกแยะสวนตาง ๆ ออกเปนสวนพื้นฐาน หรือสวนยอย ๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะหความเชื่อมโยง

หรือความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ  เปนการคิดในเชิงตรรกะทีละขั้นตอนเพื่อแบงระบบขอมูลขนาดใหญ

ออกเปนสวน ๆ เพื่อมาวิเคราะหหาสาเหตุหรือเปาหมายที่ตองการ 

 จากขอมูลขางตน การคิดแยกแยะ หมายถึง การคิดวิเคราะห ไตรตรองที่มุงใหมองเห็นความ

แตกตางของขอมูล สามารถแยกแยะหาสาเหตุหรือเปาหมายที่ตองการไดอยางถูกตอง เปนการคิดที่มุงให

มองและใหรูจักสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง โดยอาศัยการแยกแยะออกเปนสวนประกอบตาง ๆ เปนวิธีคิด

แบบวิเคราะห นอกจากแยกแยะหรือแจกแจงออกไปเปนสวนประกอบตาง ๆ แลวยังมีการจัดหมวดหมูหรือ 

จัดประเภทไปดวยพรอมกัน เชน ผูเรียนมาเรียนสาย สามารถแยกแยะสาเหตุของการมาสายได 

 2. ระบบคิด “ฐานสอง Digital” 

 การแกปญหาการทุจริตอยางยั่งยืน ตองเริ่มตนแกไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบ 

การคิดของคนในสังคม โดยนําระบบความคิดแบบฐานสอง มาใชในการแกปญหา  

ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่สามารถเลือกได 2 ทางเทานั้น 

คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) หมายถึง โอกาสที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไมใช, เท็จ กับ จริง, ทําได 

กับ ทําไมได, ประโยชนสวนตน กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จึงเหมาะกับ 

การนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับ 

เรื่องสวนตัวออกจากกันไดอยางเด็ดขาด และไมกระทําการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ

ประโยชนสวนรวม 

ตัวอยางการปฏิบัติแบบใช “ฐานสอง Digital” 

“การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐมีระบบการคิด 

ที่สามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตนออกจากกันไดอยางชัดเจน วาสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด 

สิ่งไหนทําได สิ่งไหนทําไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนตน สิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม ไมนํามาปะปนกัน  
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ไมนําบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพื่อประโยชนสวนตน ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชน

สวนรวมของหนวยงานเหนือกวาประโยชนของสวนตน เครือญาติ และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชน 

จากตําแหนงหนาที่ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

 

เรื่องที ่2 ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทจุริต 
 

1. จริยธรรม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของจริยธรรมไววา 

จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ  

จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของ

คุณธรรม หรือศีลธรรม (การสรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ) คุณคาทางจริยธรรมชี้ใหเห็นความ

เจริญงอกงามในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม 

ประพฤติอยูในสังคมไดอยางสงบ เรียบรอย และเปนประโยชนตอผูอื่น มีคุณธรรม และมโนธรรมที่จะสราง

ความสัมพันธอันดี 

จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ทําไดในทางวินัยจนเกิดความเคยชิน มีพลัง มีความตั้งใจแนวแน จึงตอง

อาศัยปญญา และปญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผูอื่น ในทางพุทธศาสนาสอนวา จริยธรรม คือ การนํา

ความรู ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม (พระราชวรมุณี)  

ดังนั้น สรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทางซึ่งเปนกฎเกณฑในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่

ถูกตอง และเปนลักษณะที่สังคมตองการ เปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมสวนรวม บุคคลที่มี

จริยธรรมอยูในตนเอง ยอมเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข เปนคนที่มี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวม    
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การทุจริตCorruption 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  ภาพพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวม และการทจุริต 

 จากภาพแสดงใหเห็นวา ถาหากเจาหนาที่ของรัฐมีจริยธรรม และมีผลประโยชนทับซอนนอย  

การทุจริตก็จะนอยลงไปดวยเชนกัน 

 

 

 

 

 

Ethics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปญหาการขาดจรยิธรรม 

“จริยธรรม” เปนหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐเปรียบเสมือนโครงสรางพื้นฐาน 

ที่เจาหนาที่ของรัฐตองยึดถือปฏิบัติ 
 

“การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม” เปนพฤติกรรมที่อยูระหวางจริยธรรม 

กับการทุจริตที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสวนตนกระทบตอผลประโยชนสวนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภท 

มีการบัญญัติเปนความผิดทางกฎหมาย มีบทลงโทษชัดเจน แตพฤติกรรมบางประเภทยังไมมีการบัญญัต ิ

ขอหามไวในกฎหมาย 

“การทุจริต” เปนพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายโดยตรง ถือเปนความผิดอยางชัดเจน สังคมสวนใหญจะมีการ

บัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเปนความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจาหนาที่ของรัฐตอง 

ไมปฏิบัติ 
 

“เจาหนาที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยเขาไปกระทําการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหนาที่

และจะเปนตนเหตุของการทุจริตตอไป” 

ทุจริต Corruption 

(คอ – รับ – ชั่น) 

ผลประโยชนทบัซอน 

Conflict of Interests  

(คอน – ฟลิคท– ออฟ - อิน – เทอ – เรท) 

จริยธรรม 

Ethics  (เอธ – อิคซ) 
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สภาพปญหาการขาดจรยิธรรม 

1. ขาดการปลูกฝงคานิยมพื้นฐานจากครอบครัวและสงัคม 

2. ขาดการปลูกฝงคานิยม ความรูในการศึกษาเรื่องจริยธรรม และมาตรฐานการเรียนการสอน

เกี่ยวกับจริยธรรม 

3. ขาดตนแบบของบุคลากรที่ดํารงตนเปนตัวอยางดานจริยธรรม 

4. ความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. การทจุริต และมีการกระทําฝาฝนจริยธรรมวิชาชีพในกรณีอืน่ 

6. การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

7. ขาดการเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบของสื่อมวลชนและประชาชน 

หลักจริยธรรมในการดํารงตนใหปราศจากอคติธรรม 4 ประการ ดังนี ้

1. ปราศจากฉันทาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโลภ 

2. ปราศจากโทษาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโกรธ พยาบาท จองเวร 

3. ปราศจากภยาคติ  หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความกลวั กระทําจิตใหมั่นคง 

4. ปราศจากโมหาคติ หมายถึง การทําใหจิตปราศจากความโงเขลา ความหลง ไมรูจักความทกุข 

ความดับ 

2. การทุจริต 

   การทุจริตเปนภัยรายแรงที่สําคัญที่ทําลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายสราง

มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 

 คําวา ทุจริต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2554 ใหความหมายไว ดังนี้ 

 “ทุจริต” หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไมดี ไมซื่อตรง คดโกง ฉอโกง โดยใชอุบายหรือเลหเหลี่ยม

หลอกลวง เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ 

  การทุจริตตอหนาที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติกรรมที่อาจทําให

ผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่  ทั้ งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น ๆ หรือใชอํานาจในตําแหนง  

เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองและผูอื่น 

 ลักษณะของพฤติกรรมการทุจริต 

 พฤติกรรมการทุจริตมหีลากหลายทั้งในหนวยงานราชการและหนวยงานตาง ๆ ดังนี้  

1. ฝาฝน หลีกเลี่ยง ระเบียบแบบแผน หรอืกฎขอบังคบั 
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2. จูงใจ เรียกรอง บงัคับ ขมขู หนวงเหนี่ยว กลั่นแกลง หรือหาประโยชนใสตนเอง เครือญาติ 

หรือพวกพอง 

3. การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย ละเวนการกระทําในการทีต่องปฏิบัตหิรือรับผิดชอบ

ตามหนาที ่

4. ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพยสินของทางราชการ 

5. การกระทําใด ๆ อันเปนเทจ็ 

6. มีผลประโยชนรวมในกจิกรรมบางประเภททีส่ามารถใชอํานาจหนาที่ของตนบันดาล

ประโยชนได 

 

เรื่องที ่3 ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
 

1. ประโยชนสวนตน (private interest) 

การที่คนเรามีความสนใจแตตนเองและคํานึงถึงแตตนเอง จึงสงผลใหเกิดเปนประโยชนสวนตน  

ดังมีความหมายที่สรุปได ดังนี้ 

 ประโยชนสวนตน หมายถึง ความสนใจตนเอง การคํานึงถึงตนเอง 

 ประโยชนสวนตน หมายถึง ผลประโยชนที่บุคคลไดรับ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ของตน 

หาผลประโยชนจากบุคคลหรือกลุมบุคคล ผลประโยชนสวนตนมีทั้งที่เกี่ยวกับเงินทองและไมไดเกีย่วกบัเงนิทอง  

เชน ที่ดิน หุน ตําแหนง หนาที่ สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือสิ่งที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ การลําเอียง  

การเลือกปฏิบัติ เปนตน 

 กลาวโดยสรุป ประโยชนสวนตน เปนการคํานึงถึงตนเอง เปนการแสวงหาผลประโยชนจากบุคคล

หรือกลุมบุคคล เพื่อใหไดสิ่งที่ตนตองการ ไมวาสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด 

2. ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือสิ่งใด ๆ ที่มีผลตอบุคคล กลุมบุคคล 

ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ

เจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคน

เหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ ดังนั้น ผลประโยชนสวนตน 

สามารถแบงได 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)  

 2.1 ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับ

การเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจาก
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หนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ  

หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ 

 2.2 ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม

ทางสังคม วัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง อคติ  

เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 

 ประโยชนสวนตน กรณีที่เปนประชาชนทั่วไป  หมายถึง การที่ตนเองตองการผลประโยชน 

หรือสิทธิ หรือการอํานวยความสะดวกบางประการ จึงไดกระทําการตาง ๆ ผานเจาหนาที่ของรัฐ เชน  

การติดสินบน การแอบอางตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน  

 ประโยชนสวนตน กรณีที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการ 

ตาง ๆ เพื่อประโยชนสวนตนและบุคคลที่เกี่ยวของ ในลักษณะตาง ๆ เพื่อหาประโยชนในทางการเงินหรือธุรกิจ

จนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ 

2. ประโยชนสวนรวม 

  การที่คนเรามีความสนใจและคํานึงถึงผูอื่น หรือสวนรวมมากกวาตนเอง แสดงถึงการเปนผูที่เห็นแก

ประโยชนสวนรวม ซึ่งในหนังสือเรียนรายวิชาการปองกันการทุจริตไดใหความหมายของประโยชนสวนรวมวา

หมายถึง การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติมากกวาประโยชนของตนเอง  

ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เปน

เจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน

ของรัฐ) ไดกระทําการใด ๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการในอีกสวนหนึ่งที่แยกออกมา

จากการดําเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใด ๆ ตามหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมี

วัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชนสวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐ

การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

3. ผลประโยชนทับซอน 

 การมีผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมขัดกันสงผลใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

ซึ่งสามารถสรุปความหมายของ ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ไดวา เปนการขัดกันของ

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวนตน และนอกจากนี้ องคกรสากล 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ใหนิยามและแบงประเภทของ

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) ไววา เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอน มี 3 ประเภท ดังนี้ 
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 1. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดขึ้น 

 2. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี  

แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสีย 

ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอน้ีแสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน

อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

 3. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอน

กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

 

เรื่องที่ 4 หลักการคิดเปน 
 

 ในชีวิตประจําวันทุกคนตองเคยพบกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาการงาน การเงิน สุขภาพ 

หรือปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาขัดแยงในครอบครัว ปญหาขัดแยงของเด็ก ปญหาของเพื่อนรวมงาน เปนตน  

เมื่อเกิดปญหาก็เกิดทุกข แตละคนก็จะมีวิธีแกไขปญหา หรือแกทุกขดวยวิธีการที่แตกตางกันไป ซึ่งแตละคน 

อาจมีวิธีการเหมือนหรือตางกัน และอาจใหผลลัพธที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานความเชื่อ 

ความรู ความสามารถและประสบการณของบุคคล อาจจะขึ้นอยูกับทฤษฎีและหลักการของความเชื่อที่ตางกัน 

เหลานั้นดวย 

1. ความหมายของการคิดเปน 

 “คิดเปน” หมายถึง กระบวนการที่คนเรานํามาใชในการตัดสินใจโดยตองแสวงหาขอมูลของ

ตนเอง ขอมูลของสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคม และขอมูลทางหลักวิชาการ แลวนาํมาวเิคราะหหาทางเลอืก

ในการตัดสินใจที่เหมาะสม มีความพอดีระหวางตนเองและสังคม 

สรุป ความหมายของ “คิดเปน” 

1. การวิเคราะหปญหาและแสวงหาคําตอบหรือทางเลือกเพื่อแกปญหาและดับทุกข 

2. การคิดอยางรอบคอบเพื่อการแกปญหาโดยอาศัยขอมูลตนเอง ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอมและ

ขอมูลวิชาการ 

 2. ความสําคัญของการคิดเปน 

 ความสําคัญของการคิดเปน เปนสิ่งที่มีคุณคา เพราะการคิดชวยใหคนไดมองเห็นสภาพปญหา 

ตาง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะชวยใหบุคคลไดคิดหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือปองกันได และการคิดชวยขยาย

ความหมายของสิ่งตาง ๆ ในโลกได และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคิด คือ คนจะมีการปฏิบัติหรือการกระทํา
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ตามที่เขาคิด ถึงแมวามันจะถูกหรือผิดก็ตาม เนื่องจากการคิดมีพลังอํานาจ จึงตองมีการควบคุม โดยไดแนะนํา

วิธีการทางวิทยาศาสตรในการชวยรักษาความคิดใหเปนไปอยางถูกตอง มีการควบคุมเงื่อนไขภายใตการสังเกต 

สรุปความคิดตามสิ่งที่เกิดขึ้น และมีการคิดทบทวนแนวคิด กลาวไดวา สิ่งที่บุคคลรูจะเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิด

กระบวนการคิดครั้งแรก แลวจึงนําไปสูการคิดในสิ่งอื่น ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงใหเกิดความสมบูรณของ

กระบวนการคิดนั้น เนื่องจากการคิดมีอิทธิพลอยางมากจากกิเลสที่อยูในภายในตัวบุคคลและสังคม 

 

เรื่องที่ 5 ผลประโยชนทับซอน 
 

ผลประโยชนทับซอน เปนการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสาธารณะและ

ผลประโยชนสวนตน 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ 

กฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ การกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไมควรจะกระทํา แตบุคคลแตละคน 

แตละกลุม แตละสังคมอาจเห็นวาการขัดกันก็ยังอาจจะมีระดับของความหนักเบาแตกตางกัน และในกรณีที่มี 

การฝาฝนบางเรื่อง บางคนอาจเห็นวาไมเปนไร เปนเรื่องเล็กนอย หรืออาจเห็นเปนเรื่องใหญ ตองถูกประณาม 

ตําหนิ ฯลฯ แตกตางกันตามสภาพของสังคม 

โดยพื้นฐานแลว เรื่องการขัดกันแหงผลประโยชนจึงเปนกฎศีลธรรมประเภทหนึ่ง ที่บุคคลไมควร

ละเมิดหรือฝาฝน แตเนื่องจากมีการฝาฝนกันมาก และบุคคลผูฝาฝนไมมีความเกรงกลัวหรือละอายตอการ 

ฝาฝนนั้น สังคมก็ไมลงโทษหรือลงโทษไมเพียงพอที่จะมีผลเปนการหามการกระทําดังกลาว และในที่สุดจึงมี

การตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันแหงผลประโยชนมากขึ้น 

หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests)  

มี 2 ประเภท 

 1. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน

และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท

หนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาด หรือผิด

กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมี

ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางาน
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บางอยางที่คนอื่น ๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน

มาเกี่ยวของ 

 2. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท

หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่

ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสีย คือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียงอคติ 

ตอคนบางกลุม 

ดังนั้น ควรถือไดวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ 

แบบเดียวกันนั่นคือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ

นํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได 

 

เรื่องที่ 6 รูปแบบผลประโยชนทับซอน ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

  ความหมายของผลประโยชนทับซอน (conflict of Interest) คือ ผลประโยชนสวนตัวของ

เจาหนาที่รัฐไปขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหตัดสินใจไดยาก 

ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความเปนธรรมและปราศจากอคติ 

2. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน มีรูปแบบดังตอไปน้ี 

2.1 การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting benefits) เชน การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ 

บริษัทขายยา หรืออุปกรณการแพทย สนับสนุนคาเดินทางใหผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ไปประชุมเรื่องอาหาร  

และยาที่ตางประเทศหรือหนวยงานราชการรับเงินบริจาค สรางสํานักงานจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน 

หรือแมกระทั่งในการใชงบประมาณของรัฐ เพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถม หรือประโยชนอื่น 

ตอบแทน เปนตน 

 2.2 การทําธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ 

ที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ 

ทําใหหนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเอง หรือจางบริษัทของตนเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ

ตนเองในการจัดสรางสํานักงาน สถานการณเชนนี้เกิดบทบาทที่ขัดแยง เชน เปนทั้งผูซื้อ และผูขายในเวลา

เดียวกัน 
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2.3 การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ (Post - employment) 

หมายถึง การที่บุคคลลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน เชน ผูบริหารหรือเจาหนาที่ขององคการอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปทํางานในบริษัท

ผลิตหรือขายยา หรือผูบริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทํางานเปนผูบริหารของบริษทัธรุกจิสือ่สาร 

2.4 การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีไดหลาย

ลักษณะ เชน ผูดํารงตําแหนงสาธารณะตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่เปนการแขงขันกับหนวยงาน หรือองคการ

สาธารณะที่สังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวา

โครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู หรือในกรณีที่เปน 

ผูตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเปนที่ปรึกษา หรือเปนผูทําบัญชีใหกับบริษัทที่ตอง 

ถูกตรวจสอบ 

 2.5 การรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ 

ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวามีการตัดถนนผานบริเวณใดก็จะเขา

ไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐ ก็จะเขาไปซื้อที่ดิน

นั้นเพื่อเก็งกําไร และขายใหกับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 

2.6 การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s  

property for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ กลับไปใชที่บาน การนํารถยนต

ราชการไปใชในงานสวนตัว 

 2.7 การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork - barreling) 

เชน การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่ หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณสาธารณะ 

เพื่อหาเสียง 

 2.8 การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนแกเครือญาติ หรือพวกพอง (Nepotism) เปน

“ระบบอุปถัมภพิเศษ” เชน การที่เจาหนาที่ของรัฐ ใชอิทธิพลหรือใชอํานาจหนาที่ทําใหหนวยงานของตน 

เขาทําสัญญากับบริษัทของพี่นองของตน 

 2.9 การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐอื่น 

(influence) เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่ขมขูผูใตบังคับบัญชา

ใหหยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 

 ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่คนทุกวัย ทุกระดับในสังคมตองจัดการระบบการคิดใหสามารถแยกแยะ 

ไดอยางชัดเจน ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (ประเทศชาติ) ซึ่งการสรางสังคมสุจริต  

ทุกฝายตองรวมมือกันลดสิ่งที่เกิดจากการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ถาคน 
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ในสังคมไมเห็นความสําคัญอาจนําประเทศชาติไปสูการทุจริตอยางมหาศาล กอใหเกิดผลเสียหายรายแรงที่ไมอาจ

ประเมินคาไดตอประเทศชาติในอนาคต 

 จากที่กลาวมาขางตนนี้ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช จะชวยใหลดการเกิด 

ผลประโยชนทับซอนจากการทุจริต โดย ดร. อานนท ศักดิ์วรวิชญ คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร กลาวสรุป ศาสตรพระราชา จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1. จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนําทาง ประกอบดวย สามหวง สองฐาน 

คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตน มีฐานความรู และฐานคุณธรรม 

 2. วิธีการของศาสตรพระราชา คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยตองเขาใจ เขาถึง พัฒนา คน วัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เขาใจ หมายถึง การใชขอมูลที่มีอยูแลว การใชและแสวงหาขอมูลเชิง

ประจักษ การวิเคราะหและการวิจัย การทดลองใชจนไดผลจริงกอนเขาถึง หมายถึง การระเบิดจากขางใน 

เขาใจกลุมเปาหมายในการพัฒนา และสรางปญญาสังคม พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มตนดวย

ตนเอง พึ่งพาตนเองได และมีตนแบบในการเผยแพรความรูใหประชาชนไดเรียนรูและนําไปประยุกตใช 

 3. การประยุกตแหงศาสตรพระราชา ตองทําดวยความรัก ความปรารถนาและดวยใจ ตองประยุกตใช

อยางยั่งยืน ไมยึดติดตํารา ปรับตามบุคคล สภาพพื้นที่และสถานการณ ตัวอยาง การประยุกตแหงศาสตร

พระราชา ไดแก โครงการพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม แกลงดิน แกมลิง ฝนหลวง 

กังหันน้ําชัยพัฒนา หญาแฝก เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สถานีวิทยุ อส. ถนนวงแหวน ถนนรัชดาภิเษก ทางดวน 

ลอยฟาถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม 8 เปนตน 

 4. ผลลัพธของศาสตรพระราชา คือ ตามพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม

เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ในสวน “ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” แสดงใหเห็นถึงทรง 

ทําเพื่อสวนรวม คนในสังคมจะไดรับประโยชนทั่วกัน สอนใหประชาชนรูจักพออยูพอกิน และรูรักสามัคคี  

อันเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนทําใหเกิดความพอเพียง พอประมาณ สงผลทําใหไมเกิดการทุจริต หาประโยชน 

สวนตน และไมกอใหเกิดเปนผลประโยชนทับซอน 
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กิจกรรม 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนแบงกลุมละ ๆ   4 – 5 คน รวมกันอภปิรายตามประเด็นทีก่ําหนด แลวจดบันทึกลงใน 

              แบบบันทึกนี้ พรอมนําเสนอผลการอภิปราย 

1.1 ผูเรียนเขาใจเรื่องผลประโยชนทบัซอนอยางไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ในชุมชนหรือตําบลของผูเรียนมีโครงการที่ภาครัฐหรือเอกชนไดดําเนินการไปแลวและเขาขาย

ผลประโยชนทับซอนมีอะไรบาง 

1) ................................................................................................................................................ 

มีลักษณะ คือ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ................................................................................................................................................ 

มีลักษณะ คือ ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี 2 

ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

 

สาระสําคญั 

 ปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศที ่พัฒนาหรือประเทศ 

ดอยพัฒนา คือ ปญหาการทุจริตที่ปจจุบันไดกลายมาเปนปญหาที่มีความสําคัญที่สุดปญหาหนึ่งของประเทศ 

และไมมีทีทาวาจะหมดไป หากแตทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่ง

ประเทศที่เผชิญกับปญหาการทุจริตในลําดับตน ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก และพบวา 

มีอยูเกือบทุกกลุมอาชีพในสังคมไทยจนกลายเปนปญหาที่สะสมมายาวนาน  

 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตเปนการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเปนสภาวะ “ที่ไมทนตอการ

ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมทุกชวงวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และ

ปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญเกิด

พฤติกรรมที่ละอายตอการกระทําความผิด การไมยอมรับและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

ตัวช้ีวัด 

 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

 2. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยใชกระบวนการคิดตามหลักปรชัญา 

  คิดเปน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

 เรื่องที่ 2 การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม 
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เรื่องที ่1 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 
 

 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต เปนการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต เปนการปรับเปลี่ยน

สภาพสังคม โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาในทุกชวงวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต  

และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูใหญ

เกิดพฤติกรรมที่ละอายตอการกระทําความผิด ดังนั้น เราตองแยกแยะใหไดวา พฤติกรรมใดที่จะตอง 

มีความละอายตอการทุจริตและพฤติกรรมใดที่ไมควรทนตอการทุจริตแลวนําไปปฏิบัติ เพื่อใหการทุจริตลดลง

จากสังคมปจจุบัน 

1. ความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

  คําวา “ความละอาย” และ “ความไมทน” ไดมีการใหความหมายไว ดังนี้ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา ละอาย หมายถึง การรูสึก

อายที่จะทําในสิ่งที่ไมถูกไมควร เชน ละอายที่จะทําผิด ละอายใจ  

  ความละอาย เปนความละอายและความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสม เพราะเห็น

ถึงโทษหรือผลกระทบที่จะไดรับจากการกระทํานั้น จึงไมกลาที่จะกระทํา ทําใหตนเองไมหลงทําในสิ่งที่ผิด  

นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายตอการทําผิด 

  ความไมทนตอการทุจริต หมายถึง การแสดงออกตอการกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวของหรือสังคมในลักษณะที่ไมยินยอม ไมยอมรับในพฤติกรรมที่เปนการประพฤติชั่ว ประพฤติไมดี  

ไมซื่อตรง คดโกง ฉอโกง  

2. ความสําคัญของความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

  ปจจุบันปญหาการทุจริตในประเทศไทย มีแนวโนมหนักหนวง และรุนแรงมากขึ้น การทุจริต 

มีรากฐานมาจากทัศนคติของผูคนในสังคม คานิยมแบบนิยมพวกพอง และเครือญาติ ระบบอุปถัมภ 

ความสัมพันธในเชิงผลประโยชน จนเกิดการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ดังนั้น การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

จึงเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งในทางคุณธรรมของสังคม จําเปนตองปลูกฝง

คุณธรรมใหผูคนในสังคมเกิดความละอาย และความไมทนตอการทุจริต เพื่อเปนการแกปญหาสังคมไทย 

ที่ยั่งยืน ในฐานะที่ผูเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคม เมื่อพบพฤติกรรมที่เปนการทุจริต ผูเรียนควรจะเปนผูที่แสดง

ถึงความเปนผูมีความไมทนตอการทุจริตได เชน กรณีตัวอยางตอไปนี้ 

 1) เมื่อพบวาเพื่อนปฏิบัติตนเปนผูทุจริต ตองแจงครู ผูปกครอง หรือผูเกี่ยวของ เพื่อไมใหเพื่อน

กระทําผิด  
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 2) เมื่อพบบุคคลอื่น ๆ ไมปฏิบัติตนในการเขาแถวรับบริการตาง ๆ ในสังคม ควรแจงใหปฏิบัติ

ใหถูกตองดวยวาจาที่สุภาพ 

 

เรื่องที ่2 การปฏิบตัตินตามกฎ กติกา ของสถานศึกษา ชุมชน สังคม 
 

 การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสถานศึกษา ชุมชน สังคมเปนการประพฤติและปฏิบัติ หรือ

แสดงออกทางดานบุคลิกภาพทั่วไป เพื่อใหถือปฏิบัติ ดังกรณีตอไปนี้ 

 1. การทํางานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง งานที่ครูไดมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควาเรียนรู

ดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย และนําเสนอผลการเรียนรูตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ตัวอยาง เชน ครูมอบหมายใหผูเรียนทําบัญชีรายรับ – รายจาย และสรุปเปนรายสัปดาห แลวนํามา

เสนอในกลุมใหญ 

 2. การทําความสะอาดสถานที่พบกลุ ม หมายถึง การผลัดเปลี ่ยนกันทําความสะอาดของ

สถานที่พบกลุมของผูเรียน ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยอาจกําหนดใหทําความสะอาดในพื้นที่บริเวณตาง ๆ 

ของสถานที ่พบกลุ ม เหตุผลของการใหทําความสะอาดสถานที ่พบกลุ ม เป นการฝกการเส ียสละให 

สวนรวม มีความรับผิดชอบ รักษาความสะอาดของสถานที่พบกลุม 

 3. การสอบ หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งมีขอปฏิบัติ กฎ ระเบียบของผูเขาสอบ 

ตองปฏิบัติในการสอบดังตอไปนี้ 

  1) การแตงกาย ถาเปนผู เร ียนตองแตงเครื ่องแบบผู เร ียนแลวแตกรณี ถาเปนผูเขาสอบ 

ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมที่สถานศึกษากําหนด 

  2) ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบ ผูใดไปไมทันเวลา เมื่อลงมือสอบวิชาใดแลวไมมีสิทธิ

เขาสอบในวิชานั้น  

  3)  ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต 

  4)  ไมนําเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เขาไป ในหองสอบ 

  5)  นั่งตามที่กําหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 

  6)  ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และคําสั่งของผูกํากับการสอบ โดยไมทุจริตในการสอบ 

  7)  มิใหผูเขาสอบคนอื่นคัดลอกคําตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีขอสงสัย

หรือมีเหตุจําเปนใหแจงตอผูกํากับการสอบ 

  8)  ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
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  9)  ผูใดสอบเสร็จกอน ผูนั้นตองออกไปหางจากหองสอบ และไมกระทําการใด ๆ  อันเปนการรบกวน

แกผูที่ยังสอบอยู 

  10)  ไมนํากระดาษคําตอบที่ผูกํากับการสอบแจกใหออกไปจากหองสอบ 

 4. การแตงกาย เปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งแรกที่คนทั่วไปพบเห็น การแตงกายที่ดีจะชวยสงเสริม

บุคลิกภาพ เกิดความประทับใจ มีความนาเชื่อถือใหกับผูที่พบเห็น แตทางตรงกันขามหากแตงกายไมเรียบรอย  

ไมถูกกาลเทศะก็อาจจะถูกมองในแงลบได โดยผูเรียนควรแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  

 5. กิจกรรมผูเรียน (ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม) หมายถึง วิธีการ กิจกรรมที่ครู หรือผูเกี่ยวของ

นํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกปฏิบัติใหคิดได คิดเปน ทาํเปน เพือ่ใหเกดิการ

ใฝรูอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย เชน จัดใหผูเรียนไปคนควาศึกษานอกสถานที่ เปนตน 

 6. การเขาแถวรับบริการ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมาย 

“บริการ” หมายถึง ปฏิบัติรับใช หรือใหความสะดวกตาง ๆ  การใหบริการเปนงานที่มีผูคอยชวยอํานวย 

ความสะดวกซึ่งก็คือ“ผูใหบริการ” และผูมารับความสะดวกก็คือ “ผูมารับบริการ” 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายคําวา “เขาแถว” หมายถึง  

ยืนเรียงตอกันเปนแนว เชน เขาแถวหนากระดาน เขาแถวตอนเรียงหนึ่ง 

  ดังนั้น การเขาแถวรับบริการ จึงหมายถึง การยืนเรียงตอกันเปนแถวตอนเรียงหนึ่งของ

ผูรับบริการ เพื่อรับบริการ หรือความสะดวกอยางหนึ่งอยางใดจากผูใหบริการ เชน เขาแถวซื้ออาหาร ใชบริการ

รถโดยสารประจําทาง จายเงินชําระคาน้ํา คาไฟฟาตามเคานเตอรใหบริการ เปนตน 
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กิจกรรม 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนแบงกลุมละ ๆ   4 - 5 คน แลวอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎ กติกาตาง ๆ   

  จากประสบการณจริงในกิจกรรมตาง ๆ ใหระบุถึงพฤติกรรมที่กอใหเกิดการทุจริต พฤติกรรมที่ 

  แสดงออกถึงความละอายตอการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมทนตอการทุจริต  

  ลงในแบบฟอรมที่กําหนด 
 

ที ่ กิจกรรม 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

การทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความละอายตอการทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความไมทนตอการทุจริต 

1 การทํางาน 

ที่ไดรบัมอบหมาย 

   

   

   

   

   

   

2 การทํา 

ความสะอาด

สถานที่พบกลุม 

   

   

   

   

   

   

3 การสอบ    
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ที ่ กิจกรรม 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

การทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความละอายตอการทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความไมทนตอการทุจริต 

4 การแตงกาย    

   

   

 

 

  

   

5 กิจกรรมผูเรียน    

   

 

 

  

   

   

6 การเขาแถว 

รับบริการ 
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บทท่ี 3  

STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 
 

สาระสําคญั 

 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต เปนการมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง และองคประกอบ

ในการสรางจิตพอเพียงตานการทุจริตใหเกิดข้ึน โดยการคิดคนโมเดล “STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต” 

ประกอบดวย ความพอเพียง ความโปรงใส ความตื่นรู มุงไปขางหนา ความรูและความเอื้ออาทร มาประยุกต 

ตามหลักความพอเพียง 

 

ตัวช้ีวัด 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

2. ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG  : จิตพอเพยีงตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิดตามหลกัปรัชญา 

คิดเปน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่ 1 STRONG : จิตพอเพียงตานการทจุริต 

เรื่องที่ 2 องคประกอบการสรางจิตพอเพียงตานการทุจริต 
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เรื่องที ่1 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 
 

การแกปญหาการทุจริต เปนเรื่องที่ทุกคน ทุกภาคสวนของประเทศ ตองมีสวนรวม เริ่มจากที่แตละคน

สามารถคิดแยกแยะไดวาอะไรคือ “ผลประโยชนสวนตน” อะไรคือ “ผลประโยชนสวนรวม” จนเกิด “ความละอาย” 

ในจิตใจที่จะไมกระทําการใดที่เปนสวนหนึ่งของการทุจริต คําถามตอมาคือแตละคนจะรักษา “ความละอาย” 

ดังกลาวใหตอเนื่องยั่งยืนที่จะไมกระทําทุจริต ไมยอมรับการทุจริตและมีสวนรวมในการ “ตานการทุจริต” 

อยางสรางสรรคไดอยางไร 

 ความหมาย STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

 จิตพอเพียงตานการทุจริต หมายถึง การมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงที่จะไมกระทําการ

ทุจริต รวมทั้งตอตานการทุจริตดวย (ความหมายดังกลาว ที่ประชุมคณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา 

สื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 

รวมกันนิยามขึ้น) 

 

เรื่องที ่2 องคประกอบการสรางจิตสํานกึพอเพียงตานการทุจรติ 

 หนวยงานทุกภาคสวนใหความสําคัญในการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ประกอบหลักการตานการทุจริตตาง ๆ  เพื่อสรางฐานคิดจิตพอเพียงตานการทุจริตใหเปนพื้นฐานความคดิของแตละ

บุคคล โดยรองศาสตราจารย ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  ไดคิดคนโมเดล “STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต” 

เมื่อป พ.ศ. 2560 ใหเกิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล ซึ่งมีองคประกอบของ STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

ดังนี้  

1) S (Sufficient) : ความพอเพียง 

2) T (Transparent) : ความโปรงใส  

3) R (Realize) : ความตื่นรู 

4) O (Onward) : มุงไปขางหนา 

5) N (Knowledge) : ความรู 

6) G (Generosity) : ความเอื้ออาทร 

ตามแผนภาพ “การประยุกตหลักความพอเพียง ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 
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ที่มา :  http://www.stopcorruption.moph.go.th=สะกดจิตเขาสูภวังค 

 

 

 

 

 

การประยุกตหลักความพอเพียง 
ดวยโมเดล 

STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

พัฒนาโดย        การประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล 

รศ.ดร. มาณ ีไชยธีรานุวัฒศิริ. 2560.2561      STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 

รวมพัฒนาใหเกิด

ความเอื้อเฟออาทร

ตอกันบนพื้นฐาน 

ของจริยธรรมและ 

จิตพอเพียง 

หลักความพอเพียง โดยบุคคลสามารถแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

อยางเปนอัตโนมัติ 
บุคคลและหนวยงาน

ปฏิบัติงานบนฐาน 

ของความโปรงใส 

รูและพรอม 

ลงมือปองกันทุจริต 

มุงพัฒนาใหเกิดความเจริญ 

โดยการตอสูกับการทุจริตไดอยางไมยอทอ 

แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต 
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จากแผนภาพ “การประยุกตหลักความพอเพียง ดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต” 

ใหเกิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความพอเพียง (Sufficient : S) หมายถึง แตละบุคคลนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินชีวิต กลาวคือ ตองมี ความพอประมาณ ในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหไมมาก 

ไมนอยเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น มีเหตุผล กลาวคือ สิ่งที่ตัดสินใจทําอยางพอประมาณนั้น ตองมี

เหตุมีผลรองรับ รวมทั้งคํานึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ และเตรียมตัวใหพรอมรับ

ผลกระทบที่เปนความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปน ภูมิคุมกัน กลาวคือ ใหสามารถรับมือและปรับตัวเพื่อรองรับ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  โดยมีเงื่อนไขที่ฐานของการตัดสินใจวาตองมีความรู คือ รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

และคุณธรรม คือ ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน ตามแผนภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2) ความโปรงใส (Transparent : T) หมายถึง การที่ตัวเราตองทําทุกเรื่องบนพื้นฐานของ 

ความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ตรงไปตรงมา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดตาง ๆ  

ที่มีในสังคม  

 ในฐานะที่ผูเรียนเปนสมาชิกของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงควรประพฤติปฏิบัติ 

ในเรื่องตาง ๆ ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตาง ๆ ที่มีในสังคม ซึ่งการประพฤติปฏิบัติดังกลาว 

ถือวามีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ตรงไปตรงมา สงผลใหเปนผูไมกระทําการทุจริต หรือเปน

สวนหนึ่งของการทุจริต และสามารถผลักดันใหเกิดความรวมมือตานทุจริตในสังคมได 
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 การทําอะไรไมตรงไปตรงมา พูดจาเชื่อถือไมได ไมพูดความจริง โกหกเนือง ๆ จะทําใหคนอื่น

ไมเชื่อถือ สงผลใหคนอื่นไมไวใจในการกระทําตาง ๆ พฤติกรรมดังกลาวมักจะเปนเหตุของการกระทําทุจริต 

3) ความตื่นรู (Realize : R) / ความรู (Knowledge : N) หมายถึง ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ 

และตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาจากภัยรายแรงของผลกระทบที่เกิดจากการกระทําทุจริต ประพฤติมิชอบ

ตอสังคมในภาพรวม หากเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นมาแลว ก็ควรมีสวนรวมในการตานทุจริตดังกลาวดวย  

เพื่อเปนพลังใหคนอื่น ๆ ในสังคมเขามามีสวนรวมในการไมกระทําการทุจริต รวมเฝาระวังและตานการทุจริต  

4) มุงไปขางหนา (Onward : O) เราทุกคนตองมีความหวัง รวมสราง ปรับเปลี่ยนตัวเอง และ

สวนรวมใหมีความเจริญกาวหนาบนฐานความโปรงใส ความพอเพียง และรวมกันสรางวัฒนธรรมสุจริตให

เกิดข้ึนในสังคมอยางไมทอ 

5) ความเอื้ออาทร (Generosity : G) สังคมไทยเปนสังคมที่ผูคนมีความเอื้ออาทรตอกัน ความเอื้ออาทรนี้ 

จึงเปนพลังที่ เราสามารถนํามาใชในการกระตุนเพื่อสรางการมีสวนรวมในการทุจริตใหเกิดขึ้นในสังคม  

ดังพระราชดํารัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่ออัญเชิญลงพิมพ

ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ป ของสโมสรไลออนสกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 วา “สังคมใดก็ตาม 

ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกันดวยความมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความ

รมเย็นเปนสุขนาอยู...” 

6) ตานการทุจริต ผูเรียนเองตองไมเปนสวนหนึ่งของการทุจริต เชน เมื่อเราทําผิดกฎจราจรและ

ตองเสียคาปรับ เราควรไปเสียคาปรับที่สถานีตํารวจตามจํานวนที่ภาครัฐเรียกเก็บ แทนการจายเงินใหตํารวจ

โดยตรงดวยจํานวนเงินที่นอยกวา หรือเมื่อพบเห็นการกระทําทุจริตก็ควรมีสวนรวมในการตานทุจริตผาน 

Social Media ซึ่งเราพบวาปจจุบันไดผลในหลายเรื่อง 
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กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ 1  

คําชี้แจง : ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําวา “STRONG” ยอมาจากอะไร อกัษรแตละตัว คือ S , T , R , O ,  

               N , G หมายถงึอะไร จงอธบิายมาใหเขาใจ 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมที่ 2  

คําชี้แจง : ใหผูเรียนดู Clip เรื่อง อัญชลีเธอตายแน เวลา 13.38 นาที แลวใหผูเรียนชวยกันสรุปวาผูหญิง  

             (อัญชลี) คนนี้ทําอะไรไมถูกตองบาง และถาผูเรียนเปนผูหญิง (อัญชลี)  คนน้ีจะปฏิบัติตัวอยางไร 

             ใหเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

คลิปวิดีโอเรือ่ง อัญชลีเธอตายแน 

แหลงสือ่https://www.youtube.com/watch?v=JxJmQMQxfk0&t=103s 

สรุปเน้ือหา Clip เรื่อง อัญชลีเธอตายแน (ความพอเพียง) เวลา 13.38 นาที 

 เปนเรื่องเกี่ยวกับผูหญิงหนึ่งคนที่ไปกินอาหารบุฟเฟต แลวแอบเอาอาหารใสกระเปาหนังที่มีราคาแพง 

หกลมถุงอาหารแตก หกใสกระเปา ทําใหกระเปาเสียหาย โทรไปเลาใหเพื่อนฟง เพื่อนเลยบอกวา 

ไมคุมคาที่ขโมยอาหารเพียงเล็กนอยกับกระเปาราคาแพงตองเสีย เพราะเลอะอาหาร ตอมาเธอพยายาม 

จะมีชีวิตอยางพอเพียงที่ไมถูกวิธี เชน เดินไปทํางาน และกินอาหารที่เอามาจากอาหารบุฟเฟต เพราะคิดวา 

สิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกตอง 
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กิจกรรมที่ 3  

คําชี้แจง :  ใหผูเรียนเขียนคําสัญญาของตนเองจากเรื่องความพอเพียง ความโปรงใส ความตื่นรู มุงไปขางหนา 

ความรู และความเอื้ออาทร มาจํานวน 1 เรื่อง พรอมวาดภาพประกอบจากการปฏิบัติตนของผูที่มี 

จิต STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน เรื่อง คําสญัญา 

 

ขาพเจาขอสัญญาวา... 
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บทท่ี 4  

พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 

สาระสําคญั 

 พลเมืองเปนกําลังสําคัญของประเทศ มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ผูที่เปนพลเมืองดี คือ ผูที่

ปฏิบัติหนาที่พลเมืองไดครบถวนดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่สอดคลองกับหลักธรรม วัฒนธรรม 

ประเพณี และรัฐธรรมนูญกําหนดได รวมทั้งตองเปนผูที่เคารพสิทธิ หนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอ

สังคม เปนผูที่เคารพกฎหมายและกติกาตาง ๆ และมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม  

 

ตัวช้ีวัด 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัพลเมอืง และมีความรับผิดชอบตอสงัคม 

2. ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรบัผิดชอบตอสงัคม โดยใชกระบวนการคิด 

ตามหลกัปรัชญาคิดเปน 

3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปองกันการทจุริต 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ความเปนพลเมอืง 

 เรื่องที่ 2 การเคารพสทิธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอสงัคม 

 เรื่องที่ 3 ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 

 เรื่องที่ 4 ความรับผิดชอบตอชุมชน 
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เรื่องที ่1 ความเปนพลเมือง 
 

1. ความหมายของความเปนพลเมือง (Citizenship) 

ประชาชน คือ คนธรรมดาทั่วไปที่อาศัยอยูในประเทศใดประเทศหนึ่ง ถาอาศัยในประเทศไทย

เรียกวา ประชาชนชาวไทย หรือพลเมืองไทย 

 พลเมือง หมายถึง คนที่มีสิทธิและหนาที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ

ประเทศที่อยูภายใตผูปกครองเดียวกัน มักมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

ความเปนพลเมือง คือ สถานภาพของบุคคลที่จารีตประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรองใหสิทธิ

และหนาที่แหงความเปนพลเมืองแกบุคคล (เรียก พลเมือง) ซึ่งอาจรวมสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การทํางานและ

อาศัยอยูในประเทศ สิทธิกลับประเทศ สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย และสิทธิการคุมครองผานกองทัพหรือ

การทูต พลเมืองยังมีหนาที่อื่น เชน หนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ ชําระภาษี หรือรับราชการทหาร บุคคล 

ที่ไมมีความเปนพลเมือง เรียกวา ผูไรสัญชาติ (Stateless) 

 คนไทยทั้งประเทศ คือ พลเมืองไทยทั้งหมดที่เปนกําลังสําคัญของประเทศที่เขามามีสวน 

ในการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ภายใตกฎหมายอันเปนรัฐธรรมนูญเดียวกัน มีสิทธิ เสรีภาพ และ

หนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุงเรือง 

 ประเทศที่จะเจริญกาวหนาและสงบสุขไดจะตองเปนประเทศที่มีพลเมืองที่ดี ความหมายของ

พลเมืองที่ดี หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่พลเมืองไดครบถวน ทั้งกิจที่ตองทํา และกิจที่ควรทํา สําหรับความหมาย

ของหนาที่ หมายถึง กิจที่ตองทํา หรือควรทํา เปนสิ่งที่กําหนดใหทํา หรือหามมิใหกระทํา ถาทําจะกอใหเกิด

ผลดี เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคมสวนรวมแลวแตกรณี ถาไมทําหรือละเวนการกระทําตามที่

กําหนดจะไดรับผลเสียโดยตรง คือ ไดรับโทษ หรือถูกบังคับ เชน ปรับ จําคุก หรือประหารชีวิต เปนตน 

โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกิจที่ตองทํา ไดแก กฎหมาย เปนตน 

2. ความสําคัญของพลเมืองดี  

2.1  ดานสังคม 

1) พลเมืองที่ดีชวยใหสังคมมีความสงบเรียบรอย 

2) สังคมมกีารพฒันาไดอยางรวดเร็ว 

3) มีการแกไขปญหาตาง ๆ โดยใชหลักเหตผุล 

4) ชวยลดความขัดแยงและการใชความรุนแรงในสงัคม 
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2.2 ดานเศรษฐกิจ 

1) พลเมืองที่ดีจะประกอบสัมมาอาชีพสจุริต 

2) ดําเนินชีวิตประจําวันอยูบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีความประหยัดอดออม ไมใชจายเกินตัวและไมกอหนี ้

4) มีความรวมมือจากทกุฝาย เพือ่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจทัง้ระดบัครอบครัว  

 ชุมชน และประเทศ 

2.3 ดานการเมืองการปกครอง 

1) พลเมืองดียอมเคารพกฎหมาย 

2) ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย 

3) รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง 

3.  คุณลักษณะของพลเมืองดี 

3.1  เคารพกฎหมาย 

3.2 เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอื่น 

3.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ทัง้ในครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก 

3.4 มีเหตผุล ใจกวาง และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

3.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

3.6 มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 

3.7 มีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง 

 

     
                       ภาพผูเรียนมีจิตสาธารณะ                                       ภาพผูเรียนมีจิตสาธารณะ         

 

 

 

ที่มา : https://jariya678.wordpress.com/2014/02/10/ 
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4. คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองด ี

  4.1 การเห็นแกประโยชนสวนรวม 

1) มีจิตสาธารณะ 

2) รูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม 

3) ใหความชวยเหลือคนรอบขางและคนในสงัคมอยูเสมอ 

  4.2 การรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 

1) เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง 

2) เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นอยางเสร ี

3) ยึดหลักเสียงสวนมากเพือ่หาขอยุติและเคารพเสียงสวนนอย 

4.3 การมีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาที่ 

1) เคารพกฎระเบียบ และกติกาของสังคม 

2) ไมละเมิดสทิธิผูอื่น และรูจกัปกปองคุมครองสทิธิเสรีภาพของตนเอง 

3) ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ 

4.4 ความซื่อสัตยสุจริต 

1) ไมเบียดบงัเอาทรพัยสินของผูอื่นมาเปนของตน 

2) มีความซื่อตรงตอหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย 

4.5 ความกลาหาญและเชื่อมั่นในตนเอง 

1) มีความกลาทีจ่ะแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค 

2) ไมยอมรบัหรือสนับสนุนการกระทําที่ไมถูกตอง 

 4.6 ความสามัคคี 

1) มีความรักใครกลมเกลียวตอคนรอบขาง 

2) ไมสรางความแตกแยกในสังคม 

3) รวมแรงรวมใจกันทํางานเพื่อพฒันาชาติ 

4.7 ความละอายและเกรงกลัวตอการทําชั่ว 

1) มีความซื่อสัตย 

2) ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 

3) ละเวนการทําในสิง่ไมดีทัง้หลาย 
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4.8 สงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง 

1) ประชาชนควรเลือกคนดี มีความสามารถใหเขาไปบรหิารบานเมือง 

2) ควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจทางดานการปกครอง 
 

5. บทบาทหนาที่ของพลเมืองด ี

5.1 ดานการเมืองการปกครอง 

5.1.1 เคารพกฎหมาย  

1) ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด  

2) ไมกระทําการใด ๆ ที่ละเมิดตอกฎหมายบานเมือง 

5.1.2 รูจักใชสิทธแิละหนาที่ของตน  

1) ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ใหดทีี่สุด 

2) รูจักปกปองคุมครองสิทธิของตนเองและผูอื่นอยางเหมาะสม 

5.1.3 ออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

1) ไปใชสิทธิเลอืกตั้งทุกครัง้เพื่อเลือกคนดีเขาไปบรหิารประเทศ 

2) ไมนอนหลบัทบัสทิธิ 

3) ไมขายสิทธิขายเสียง 

5.2 ดานเศรษฐกิจ 

5.2.1 ประกอบอาชีพสุจริต  

1) ดํารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

2) รูจักเกบ็ออมเงินเพื่อไวใชจายในยามจําเปน  

5.2.2 ใชจายอยางประหยัด  

1) มีวินัยทางการเงิน  

2) ไมนําเงินไปซื้อสิง่ของที่ไมจําเปน  

3) ไมอยากไดในวัตถุสิ่งของทีเ่กินฐานะของตน 

 5.2.3 ชําระภาษี 

1) ชําระภาษีครบตามจํานวน และตรงเวลา 

2) ไมกระทําการใดๆ เพื่อเปนการหลบเลี่ยงภาษี  
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5.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม 

5.3.1 รักษาความสงบเรียบรอย  

1) ไมกอความวุนวายในสังคม  

2) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกคนรอบขาง 

3) หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงตัดสินปญหา 

5.3.2 ชวยเหลือคนพิการและผูดอยโอกาส  

1) มีเมตตากบัผูดอยโอกาสทั้งหลาย 

2) ไมละเมิดสทิธิเสรีภาพของผูพิการหรือผูดอยโอกาส 

3) ใหการสนับสนุนและสงเสริมคนพกิารและผูดอยโอกาสตามความเหมาะสม 

5.3.3 อนุรักษวัฒนธรรมไทย  

1) อนุรักษและสบืสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

2) ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอไปยังคนรุนหลัง 
 

 

เรื่องที ่2 การเคารพสิทธิหนาทีต่อตนเองและผูอื่นทีม่ีตอสังคม 

 

 การเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอสังคม เปนกรอบที่สําคัญในการดํารงตนของประชาชน

และพลเมือง กลาวไดวา “พลเมือง” มีความแตกตางจากคําวา “ประชาชน” และ “ราษฎร” ตรงที่วา พลเมือง 

จะแสดงออกถึงความกระตือรือรนในการรักษาสิทธิตาง ๆ ของตน รวมถึงการมีสวนรวมทางการเมืองโดยการ

แสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเปนพลเมือง (Citizen) มีความหมายที่สะทอน 

ใหเห็นถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีตอรัฐ ตางจากคําวา ประชาชน  

ที่กลายเปนผูรับคําสั่ง ทําตามผูอื่น ทั้งนี้ทุกคนตางก็ยึดมั่นในสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และปฏิบัติตนตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดยอมนํามา ซึ่งการอยูรวมกันของคนในสังคมอยางมีความสุขสงผลทําใหประเทศชาติไดรับการพัฒนา 

สูความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  

 สิทธ ิหมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนที่ไดรบัการคุมครองและรองรบัตามกฎหมาย 

 ตัวอยาง เรื่องของ “สิทธิ” 

1. สิทธิที่ เปนสิทธิเฉพาะบุคคล ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย สิทธิในเคหะสถาน  

สิทธิในครอบครัว สิทธิในการประกอบอาชีพ และสิทธิในช่ือเสียงและเกียรติยศ 
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2. สิทธิเกี่ยวกับทรัพยสิน คือ สิทธิที่เจาของมีอยูในทรัพยสินนั้นโดยการถือกรรมสิทธิ์ และ

สามารถใชประโยชนใด ๆ ได ตามที่เจาของทรัพยสินตองการ เชน มีสิทธิในการใหผูอื่นเชาบาน สิทธิในการ

ขายที่ดินของตน 

3. สิทธิข้ันพื้นฐานของเด็ก ไดแก 

3.1 สิทธิที่จะมีชีวิตรอด เด็กจะตองไดรับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพและ 

มีความปลอดภัย 

3.2 สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา เด็กตองมีครอบครัวที่อบอุน ไดรับการศึกษาที่ดีและภาวะ

โภชนาการที่เหมาะสม 

3.3 สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง เด็กตองไดรับความคุมครองใหรอดพนจากการทําราย 

การลวงละเมิด การละเลย การนําไปขายแรงงาน การใชแรงงานเด็ก และการแสวงประโยชนโดยมิชอบ 

ในรูปแบบอื่น ๆ  

3.4 สิทธิในการมีสวนรวม เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผูรับฟงและ 

มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง 
 

หนาที่ หมายถึง ภาวะที่บุคคลตองกระทําหรือการละเวนการกระทําเพื่อประโยชนโดยตรงของการ 

มีสิทธิ หนาที่เปนสิ่งที่บังคับใหมนุษยในสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑทางสังคมหรือกฎหมายบัญญัติไว  

จะไมปฏิบัติตามไมได 

 ตัวอยาง ของ “หนาที่” 

1. หนาที่ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนญู   

1.1 หนาที่ในการธํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.2 หนาที่ในการปองกันชาติบานเมือง 

1.3 หนาที่ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง 

1.4 หนาที่ในการรับราชการทหาร 

1.5 หนาที่ในการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย 

1.6 หนาที่ในการเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

1.7 หนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต 
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2. หนาที่ของพลเมืองตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่น ๆ    

2.1 หนาที่ของบิดามารดาในการอปุการะเลี้ยงดูบุตร 

2.2 หนาที่ในการปฏิบัติตามอาชีพที่ตนรบัผิดชอบ 

2.3 หนาที่ที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่กระทําไว 

3. หนาที่ของพลเมืองในระดับทองถิ่น   

3.1 หนาที่ทางการเมือง เชน การลงสมัครรับเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนในทองถิ่น

ของตน เปนตน 

3.2 หนาที่ทางเศรษฐกิจ เชน การประกอบอาชีพสุจริต การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

การรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เปนตน 

3.3 หนาที่ทางสังคม เชน การประพฤติดี การพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา เปนตน 
 

 เสรีภาพ หมายถึง ความเปนอิสระของบุคคลที่จะกระทําการตาง ๆ ไดตามความตองการของตน  

โดยไมละเมิดตอผูอื่นและไมผิดกฎหมาย 

 ตัวอยาง ของ “เสรีภาพ” 

1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

3. เสรีภาพในรางกาย 

4. เสรีภาพในเคหะสถาน 

5. เสรีภาพในการศึกษาอบรม 

6. เสรีภาพในการเดินทาง 

7. เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา 

8. เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง 

การปฏิบัติตนตามสิทธิภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญโดยไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่น ยอมไดชื่อวา

เปนบุคคลผูมีสวนนําพาบานเมืองใหไดรับการพัฒนา อีกทั้งการปฏิบัติตนดวยการเคารพสิทธิของตนเองและ

ผูอื่นในสังคม ยอมเปนสิ่งที่จะชวยจัดระเบียบใหสังคมมีความสงบสุข ซึ่งสมาชิกทุกคนในสังคมจะตองไมละเมิด

สิทธิของสมาชิกคนอื่นในสังคม  การไมละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม มีแนวทางการปฏิบัติตน 

ในการเคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น ดังนี้ 
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1. ตองเคารพในสิทธิของกันและกัน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น สมาชิกทุกคนใน

สังคมสามารถแสดงออกไดหลายประการ เชน การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

เปนตน 

2. ตองรูจักใชสิทธิของตนเองและการแนะนําใหผูอื่นรูจักการใชสิทธิของตนเองไดอยางถูกตอง 

3. ตองรูจักการเรียนรูและการทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิ และเสรีภาพตามที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญ เชน เรื่อง สิทธิเสรีภาพของความเปนมนุษย เปนตน 

4. ตองปฏิบัติตนตามหนาที่ของชาวไทยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน การเสียภาษี  

การไปเลือกตั้ง เปนตน 

 การใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหนาที่ตอตนเองและผูอื่นที่มีตอสังคม จะเปน

สวนสําคัญสงผลใหชุมชน สังคมเกิดการพัฒนาและเมื่อสังคมเกิดความมั่นคง เขมแข็งจะสงผลใหประเทศชาติ

เกิดความมั่นคงเขมแข็งดวยเชนกัน 

 

เรื่องที ่3 ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมาย 

 

 สังคมประชาธิปไตย เปนสังคมที่ยึดหลักความเทาเทียมกันของบุคคลในสังคม ทั้งนี้ ผูที่อาศัยอยู 

ในสังคมประชาธิปไตยหรือพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย จึงจําเปนตองมีระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย เปนเครื่องมือ

ในการกํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตนที่สอดคลองและสัมพันธกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกที่สําคัญ คือ การเคารพกฎหมายและกติกาสังคม 

การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง และสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิต หากประเทศชาติ และ

สังคมโลกของเรา มีพลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะเชนนี้ ก็จะกอใหเกิดความสงบสุข 

 ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิต ความสามารถของบุคคลในการควบคุม

อารมณและพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่มุงหวัง โดยเกิดจากการสํานึก ซึ่งตองไมกระทําการใด ๆ  

อันเปนผลทําใหเกิดความยุงยากแกตนเองในอนาคต หากแตตองเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเจริญรุงเรือง 

แกตนเองและผูอื่น 

 กฎ คือ ขอบังคับที่อยูในความเปนจริง เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิต ระเบียบวินัย 

นั้นเปนสิ่งซึ่งมีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะกับผูเรียนหรือเยาวชน อันจะเปนกําลังอยางมากในการพัฒนาประเทศ 

 กติกา คือ กฎเกณฑ ขอตกลง หรือขอกําหนดที่บุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไปใชเปนหลักปฏิบัติ เพื่อให

เกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 
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 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดนิยามความหมายของกฎหมายไววา 

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นหรือเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับ 

นับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามหรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ 

        การเคารพกฎหมายและกติกาสังคม 

       กฎหมายเปนขอบังคับที่รัฐ ๆ หนึ่ง ตราขึ้นมาเพื่อใชกําหนดความประพฤติและระเบียบแบบแผน

ของพลเมืองที่อยูรวมกันภายในรัฐนั้น และรวมไปถึงใชบังคับที่รัฐแตละรัฐผูกพันตองปฏิบัติตามพันธกรณีและ 

ความรวมมือที่ใหไวระหวางกัน เนื่องจากสังคมมีความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วกวา 

ในอดีตมาก การควบคุมดูแลโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลจึงไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การมี

กฎหมายขึ้นมาเพื่อชวยในการกําหนดการปฏิบัติจึงมีความจําเปนสําหรับสังคมทุกระดับ 

        กฎหมายจึงมีความสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม  

ชวยคุมครองและรักษาชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงสรางความสงบเรียบรอยใหสังคมดวย ดังภาพตอไปนี้ 
 

 
ภาพการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

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

             
 

 
ภาพการเคารพกฎจราจร 

ที่มา :  https://sites.google.com/site/ 

skyletfark2/kha-niym-hlak-khxng-khn-thiy-12-prakar/ 

08-mi-rabeiyb-winay-khearph-kdhmay 

ภาพการคัดเลือกทหาร 

ที่มา : https://www.posttoday.com/ 

social/local/286904 
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 การเคารพกฎเกณฑ เปนหลักการพื้นฐานของการอยูรวมกันของผูคนในสังคมโดยปกติสุข ไมวาจะ

เปนสังคมใดหรือประเทศใด การอยูรวมกันของผูคนเปนจํานวนมากในสังคมตองอาศัยกฎ ระเบียบ กติกาของ

สังคม ซึ่งคนในสังคมนั้น ๆ ตองเรียนรูกฎ กติกา ของสังคม พรอมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

คือ ตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกาทางสังคม การอบรมสมาชิกในสังคมใหเกิดการเรียนรูกฎเกณฑ

และกติกาของสังคม คือ การถายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการทําใหสมาชิกในสังคมนั้นสามารถดําเนินชีวิต

ไดอยางเหมาะสมถูกตอง ซึ่งในสังคมที่ไดมีการจัดระเบียบอยางดีนั้น การอบรมใหเรียนรูกฎเกณฑของสังคม  

เปนกระบวนการที่จะตองกระทํา เริ่มตั้งแตวัยเด็กจนถึงผูใหญ การเขาไปมีสวนรวมในรูปของสังคมใหมและ

สถาบันใหม สมาชิกในสังคมจะตองเรียนรูกฎเกณฑใหมและยอมรับคานิยมใหม และในขณะเดียวกันพอแม 

ครอบครัวตองทําหนาที่เปนตัวหลักที่สําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อใหเกิดการเรียนรูในการเคารพกฎเกณฑของ

สังคม และการดํารงชีวิตอยูของสมาชิกในสังคมไดอยูรวมกันอยางมีความสุข 

  

เรื่องที ่4 ความรับผดิชอบตอชุมชน 

 

 ชุมชนเปนที่อยูอาศัย เปนดินแดนบานเกิดเมืองนอนของเรา เราจึงรักหวงแหนแผนดินแม โดยการ

สรางชุมชนที่นาอยูทําใหทุกคนอยูเย็นเปนสุข 

 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส  

จดจอตั้งใจ มุงมั่นตอหนาที่การงาน การศึกษาเลาเรียน การเปนอยูของตนเอง และผูอยูในความดูแล ตลอดจน

สังคมอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายในเวลาที่กําหนด ยอมรับผลการกระทํา

ทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดข้ึน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น เปนความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหนาที่ให

สําเร็จลุลวงไปได 

 ชุมชน หมายถึง หมูชน กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน

และมีผลประโยชนรวมกันในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยูมาก 

 ความรับผิดชอบตอชุมชน เปนการแสดงออกถึงความเอาใจใสในการดูแลและรวมรับผิดชอบที่อยู

อาศัยในชุมชนเดียวกัน โดยมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เชน ปาชุมชน ลําคลอง หนองบึง ทางเทา ถนน 

ไฟฟา ประปา โทรศัพท ที่ทุกคนใชรวมกันในหมูบาน เปนของชาวชุมชนทุกคนที่ควรดูแลรักษาสภาพแวดลอม 

สมบัติสาธารณะใหอยูในสภาพดี ชุมชน สะอาดนาอยูอาศัย ใสใจสิ่งแวดลอม สงผลถึงรางกายและจิตใจ 

ที่สมบูรณดีงามของทุกคนในชุมชน 
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1. การเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน 

1.1 การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดลอม  

 1) ชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  2) รณรงคตอตานการกําจัดขยะ การคัดแยกขยะ  

  3) ลดการใชโฟมใหนอยลง โดยใชในโอกาสหรือเทศกาลตาง ๆ 

  4) รณรงคไมปลอยของเสียลงแมน้ําลําคลอง 

 5) ชวยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เชน สถานที่พักผอน โทรศัพทสาธารณะ เปนตน 

1.2 เขารวมกิจกรรมของชุมชน   

 1) รวมกันแกไขปญหาและพฒันาดานตางๆ ภายในชุมชน 

   2) รวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็งภายในชุมชน 

1.3 รวมมือกับเจาหนาที่รัฐในการสอดสองดูแลชุมชน  

 1) ชวยกันสอดสองดูแล ปองกันการกออาชญากรรมในชุมชน 

 2) รวมกันปองกันไมใหมียาเสพติดภายในชุมชน 
  

 ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศไทย เราทุกคนตางมีความรับผิดชอบตอชุมชน ที่จะตองชวยกันดูแล

ชุมชนของเราใหอยูในความสงบเรียบรอย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชน สังคม ไมละเลยตอหนาที่ที่พึง

ปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนในชุมชนไดใชชีวิตอยางสงบสุข 
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กิจกรรม  
 

กิจกรรมที่ 1  

คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และทาํเครื่องหมาย	×  หนาขอที่ผิด 

________ 1. ถาประชาชนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองที่ดีบานเมืองจะสงบสุข 

________ 2. คนไมมีระเบียบวินัย สามารถอยูรวมกันในสังคมไดดวยความเรียบรอย 

________ 3. คนที่รูจักประหยัดและอดออม จะทําใหชีวิตไมขัดสน มีกินมีใชอยางพอเพียง 

________ 4. แกวตาไปซื้อขนมที่ตลาด แมคาทอนเงินมาเกิน แกวตาจึงนําเงินไปคืนแมคา แกวตาเปนเด็กที่มี

ความซื่อสัตย 

________ 5. ปดเทอมแมพากิ๊บไปปลูกปาชายเลน แมของกิ๊บคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวาประโยชน

สวนรวม 

________ 6. การแกไขปญหาโดยใชขอมูลตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการ กอนตัดสินใจ คือ ปรัชญา

คิดเปน 

________ 7. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง คือ ลักษณะสําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

________ 8. ผูเรียนมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหองเรียน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  

________ 9. จริยธรรม เปนหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สรางประโยชนใหแกผูอื่น 

________ 10. พลเมืองที่ดี หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่พลเมืองไดครบถวน ทั้งกิจที่ตองทําและกิจที่ควรทํา 

 

กิจกรรมที่ 2 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย ×	หนาขอที่ผิด 

..........  1. การถือสทิธิในการครอบครองทรัพยสินตามกฎหมาย เรียกวา สิทธิข้ันพื้นฐาน 

……….  2. สิทธิในชีวิตและรางกาย สิทธิในครอบครัว สทิธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ เรียกวา สิทธิเฉพาะบุคคล 

……….  3. สิทธิทีจ่ะไดรบัการพัฒนา ไดรับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม เปนสิทธิข้ันพื้นฐาน

    ของเด็ก  

……….  4. สมาชิกในสังคมทกุคนมีหนาที่ในการประกอบอาชีพ 

……….  5. บุคคลทกุคนมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง  

……….  6. การอุปการะเลี้ยงดบูุตร เปนหนาที่ของบิดามารดาตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ 

……….  7. การลงสมัครรับเลอืกตั้งระดับทองถิ่น เปนหนาทีท่างการเมืองระดับประเทศ 
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……….  8. การชําระภาษีเปนหนาที่ของพลเมืองตามที่บญัญตัิไวในกฎหมายอื่น ๆ 

……….  9. ทุกคนตองเคารพสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น 

………. 10. การไปใชสิทธิเลือกตัง้เปนเสรีภาพของแตละบุคคล 

 

กิจกรรมที่ 3 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูล เรื่อง ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยอธิบายความหมาย 

พอสังเขป พรอมยกตัวอยางการปฏิบัติตนที่ดีที่มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม จํานวน 3 ขอ 

1) ........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

2) ........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

3) ........................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. นายเหลี่ยม เปนขาราชการเกษียณ ตอมาไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล รูลวงหนาจากการประชุมสภาวา 

สภาเทศบาลอนุมัติใหตัดถนนผานชุมชนแหงหนึ่ง นายเหลี่ยม จึงไดไปกวานซื้อที่ดินบริเวณที่ถนน 

ตัดผานนั้น เพื่อเก็งกําไรที่ดิน พฤติการณของนายเหลี่ยม เปนผลประโยชนทับซอนรูปแบบใด 

ก. การรูขอมูลภายใน  

ข. การทําธุรกิจกับตนเอง 

ค. การทํางานหลังเกษียณ 

ง. การรับผลประโยชนตาง ๆ 

 

2. การคิดแยกแยะหมายถึงขอใด 

ก. ทําการเกษตรในเขตที่ดินสาธารณะ 

ข. การแซงคิวซือ้อาหารในรานอาหาร 

ค. ขายเสื้อผาตามรมิถนนในตัวเมือง 

ง. เก็บเงินไดนําไปใหคุณคร ู  

 

3. ขอใดเปนการนํากระบวนการของการคิดเปนมาใช 

ก. นําขอมูลตนเอง งานวิจัย สิง่แวดลอมและสังคมมาใช 

ข. นําขอมูลตนเอง สงัคม สิ่งแวดลอม และวิชาการมาใช     

ค. นําขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต เอกสารอางอิงและตนเองมาใช 

ง. นําขอมูลจากเพือ่นรวมงาน สื่ออินเทอรเน็ต และวิชาการมาใช 

 

4. ถาตองการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข โดยนํากระบวนการคิดเปนมาใช  

เราควรปฏิบัติตนตามขอใด 

ก. แกปญหาได 

ข. การปรับตัว   

ค. ความยินยอม 

ง. การมสีวนรวม 



42 

5. ขอใด ไมควร กระทําในการเขาสอบ 

ก. นั่งตามที่ ๆ กําหนดให 

ข. ทําขอสอบดวยตนเอง 

ค. ตั้งใจอานขอสอบใหเสียงดัง  

ง. ไมเขาหองสอบกอนไดรบัอนุญาต 

 

6. ขอใดคือความหมายของคําวา “ความละอาย” 

ก. ความมุงมั่นในการเอาชนะ 

ข. ความมุงมั่นในการทําความดี 

ค. ความเกรงกลัวตอสิ่งทีจ่ะมาทําราย 

ง. ความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง  

 

7. “การรับเงินสินบน” เปนพฤติกรรมตรงกับขอใด 

ก. ทุจริต  

ข. ความไมทน 

ค. การเพิม่รายได 

ง. การใหความชวยเหลือ 

 

8. เหตผุลทีส่ถานศึกษามอบหมายใหผูเรียนทําความสะอาดสถานที่พบกลุมคือขอใด 

ก. เพื่อใหไดคะแนนระหวางเรียน 

ข. ฝกความอดทน และความขยัน 

ค. เพื่อชวยเหลือครูในการทําความสะอาด 

ง. เพื่อฝกความเสียสละ และความรับผิดชอบ  

 

9. ขอใด ไมใช การปฏบิัติตนตามกฎกติกาของสถานศึกษา 

ก. การทํางานตามที่ไดรบัมอบหมายดวยตนเอง 

ข. การซักถามครูเมื่อเกิดปญหาจากการทํางาน 

ค. การนําชิ้นงานเพือ่นมาคัดลอกเพือ่สงใหทันเวลา    

ง. การแนะนําเพือ่นใหเขาใจและสามารถทํางานเองได 
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10. การประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได

โดยผูที่เกี่ยวของเรียกวาอะไร 

ก. ความพอเพียง (Sufficient) 

ข. ความโปรงใส (Transparent)   

ค. ความรู (Knowledge) 

ง. ความตื่นรู (Realize) 

 

11. ปรัชญาที่นํามาประยุกตใชในการตอตานการทุจริตไดดีที่สุดคืออะไร 

ก. ปรัชญาการศึกษาผูใหญ 

ข. ปรัชญาของทฤษฎีใหม 

ค. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ง. ปรัชญาจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 

12. หลักของจิตพอเพียงเพื่อตอตานการทุจริตคืออะไร 

ก. STAR 

ข. STRONG  

ค. STORM 

ง. STRANGER 

 

13. ขอใดเปนผูที่มีความเอือ้อาทรตอเพื่อนมนุษย 

ก. จิตอาสาชวยผูประสบภัยน้ําทวม  

ข. แบงปนอาหารใหสุนัขเรรอน 

ค. บรจิาคเงินชวยเหลือวัดใกลบาน 

ง. ปลูกปาชายเลนเพื่ออนุรักษชายฝง 
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14. ขอใดบอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรูในเรื่องการทุจริตได 

1. สมสวน เลาเรื่อง “ผอ.สามเสนถูกสอบแปะเจี๊ยะ” 

2. สดสวย กลาววา “เรือ่งคอรรปัชันเปนเรื่องปกติธรรมดามาก” 

3. สดสี ใหความรวมมือในกจิกรรมตาง ๆ ของหมูบานเปนอยางดี  

4. แสนงาม อยูในกลุมชาวบานประทวงเรือ่งการทจุริตจํานําขาวของรัฐบาล   

 

15. ขอใดบอกลกัษณะหรือการกระทําทีเ่ปนการตื่นรูได 

ก. ใชเวลาทํางานอยางเหมาะสม 

ข. รูจักแกปญหาในงานทีม่ีอุปสรรค 

ค. มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 

ง. มุงมั่นทํางานเพือ่ใหสําเร็จตามเปาหมาย   

 

16. ขอใดกลาวถูกตองทีสุ่ด 

ก. การยอมรับความคิดเห็นตางและรบัฟงเสียงสวนนอย  

ข. การมหีนาที่ในการถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน 

ค. การมสีิทธิในการไมไปใชสิทธิเลือกตัง้ 

ง. การมเีสรีภาพในการกลาวรายผูอื่น 

 

17. ขอใดกลาวถึงความเปนพลเมืองถกูตองทีสุ่ด 

ก. สถานภาพของบุคคลที่กฎหมายรับรองสิทธิและหนาที ่ 

ข. ชาวเมืองและการยอมรบัความแตกตาง 

ค. ราษฎรและความเทาเทียมกันในสังคม 

ง. สามัญชนคนทั่วไปทีอ่ยูในประเทศไทย 

 

18. บุคคลใดเปนคนดีของสงัคม 

ก. นายดํา ตัดไมสักมาสรางบานใหแม 

ข. กํานันวิชัย บุกรุกปาชายเลนเพือ่ทํานากุง 

ค. ผูใหญบุญ ระดมชาวบานซอมสะพาน   

ง. ครูใหญ เปนหัวคะแนนใหพรรคการเมืองดงัในทองถิ่น 
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19. สถานการณใดเปนการกระทําทีผ่ิดกฎหมาย 

ก. ขับรถฝาไฟแดง   

ข. แจงเกิดภายใน 7 วัน 

ค. แจงตายภายใน 24 ช่ัวโมง 

ง. ขึ้นทะเบียนเกณฑทหารเมื่ออายุ 18 ป 

 

20. พลเมืองดีในขอใดทีส่งผลตอความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมมากทีสุ่ด 

ก. รับการศึกษาภาคบังคับ 

ข. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  

ค. ปฏิบัติตนตามคานิยมที่ด ี

ง. การใชสิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรค 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
 

แบบทดสอบกอนเรียน 

1. ข 11.  ข 

2. ค 12.  ก 

3. ง 13.  ง 

4. ก 14.  ก 

5. ง 15.  ข 

6. ค 16.  ง 

7. ค 17.  ง 

8. ก 18.  ก 

9. ง 19.  ค 

10.  ค 20.  ข 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ก 11.  ค 

2. ง 12.  ข 

3. ข 13.  ก 

4. ข 14.  ง 

5. ค 15.  ง 

6. ง 16.  ก 

7. ก 17.  ก 

8. ง 18.  ค 

9. ค 19.  ก 

10. ข 20.  ข 
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แนวคําตอบกิจกรรม 
 

เฉลยกิจกรรมบทที่ 1 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายในการพบกลุมตามประเด็นทายกิจกรรมนี้ แลวจดบันทึกลงในแบบบันทึกนี้ 

1.2 ในชุมชนหรือตําบลของผูเรียนมีโครงการที่ภาครัฐหรือเอกชนไดดําเนินการไปแลว และเขาขาย

ผลประโยชนทับซอนมีอะไรบาง 

แนวคําตอบ  โครงการทําถนนหมูบาน ตอมาไฟฟาจะมาวางระบบก็ทําใหถนนเสียหาย มีขอคิดวา

กอนที่จะทําถนนหนวยงานที่เกี่ยวของตองประชุมหารือรวมกันในการดําเนินงาน เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย 

ในเรื่องของงบประมาณ หรือวิธีการดําเนินงาน 

 

เฉลยกิจกรรมบทที่ 2 
 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนแบงกลุมละ ๆ   4 - 5 คน แลวอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎ กติกาตาง ๆ  

   จากประสบการณจริงในกิจกรรมตาง ๆ ใหระบุถึงพฤติกรรมที่กอใหเกิดการทุจริต พฤติกรรม 

   ที่แสดงออกถึงความละอายตอการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมทนตอการทุจริต  

   ลงในแบบฟอรมที่กําหนด 

แนวคําตอบ  

 

ที ่ กิจกรรม 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

การทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความละอายตอการทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความไมทนตอการทุจริต 

1 การทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย 

ลอกการบานเพื่อน การเลิกพฤติกรรมลอกการบาน   บอกเพื่อน 

 ของเพือ่นถือวาเปนการละอาย 2.  บอกครูประจํากลุม 

2 การทําความสะอาด

สถานที่พบกลุม 

ไมชวยทําความสะอาด ควรรวมมือทําความสะอาด บอกหรือชักชวนเพื่อนที ่

ถือวาเปนการไมรบัผิดชอบ กับเพือ่นอยางเต็มใจ ไมทําความสะอาดใหมาชวยกนั 

ทุจริตตอหนาที ่   

3 การสอบ การทจุริตลอกขอสอบ 1. ไมยอมใหเพื่อนลอกขอสอบ 1.  แจงผูคุมสอบ 

จากเพือ่น  ตองทาํขอสอบดวยตนเอง  2. ไมยอมใหเพือ่นลอก 
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ที ่ กิจกรรม 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

การทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความละอายตอการทุจริต 

พฤติกรรมท่ีแสดงถึง 

ความไมทนตอการทุจริต 

4 การแตงกาย แตงกายไมสุภาพ ควรแตงกายใหถูกกาลเทศะ 1. ไมยอมใหผูเรียนที่แตงกาย 

เขาหองสอบ     ไมสุภาพเขาสอบ 

   2. วากลาวตักเตือน 

5 กิจกรรมผูเรียน ครูมอบหมายใหไปศึกษา ผูเรียนตองไปศึกษาเรียนรู ครูตองตัดคะแนนผูเรียน 

นอกสถานที่แตผูเรียนไมไป ดวยตนเอง ที่ไมไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

  ตามที่ครูมอบหมาย 

6 การเขาแถว 

รับบริการ 

ไมเขาแถวรับสิ่งของบริจาค ควรเขาแถวตามลําดับมา

กอนหลัง 

1.  คนหนาตองไมยอม 

 ใหมาแทรก 

  2.  ไมแจกสิ่งของใหคนที ่

      ไมเขาแถว 

 

เฉลยกิจกรรมบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1  

คําชี้แจง : ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําวา “STRONG” 

 STRONG ยอมาจากอะไร อักษรแตละตัว คือ S , T , R , O , N , G หมายถึงอะไร จงอธิบายมาใหเขาใจ 

แนวคําตอบ  STRONG ยอมาจากคํา 6 คํา และมีความหมาย ดังนี ้

1) ความพอเพียง (Sufficient: S) หมายถึง แตละบุคคลนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเปนหลักในการดําเนินชีวิต กลาวคือ ตองมี ความพอประมาณ ในการกระทําสิ่งตาง ๆ ใหไมมากไมนอย

เกินไป ไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น มีเหตุผล  กลาวคือ สิ่งที่ตัดสินใจทําอยางพอประมาณนั้น ตองมีเหต ุ

มีผลรองรับ รวมทั้งคํานึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบแลว และเตรียมตัวใหพรอมรับ

ผลกระทบที่เปนความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปน ภูมิคุมกัน กลาวคือ ใหสามารถรับมือและปรับตัวรองรับ 

ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นได  โดยมีเงื่อนไขที่ฐานของการตัดสินใจวาตองมีความรูและคุณธรรม  

ตามแผนภาพปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ความโปรงใส (Transparent : T) หมายถึง การที่ตัวเราตองทําทุกเรื่องบนพื้นฐานของความโปรงใส 

เปนธรรม ตรวจสอบได ตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตาง ๆ ที่มีในสังคม  
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3) ความตื่นรู (Realize : R) / ความรู (Knowledge : N) หมายถึง นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจ 

และตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาและภัยรายแรงของผลกระทบที่เกิดจากการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ  

ตอสังคมในภาพรวม หากเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นมาแลว ก็ควรมีสวนรวมในการตานทุจริตดังกลาวดวย 

เพื่อเปนพลังใหคนอื่น ๆ  ในสังคมเขามามีสวนรวมในการไมกระทําการทุจริต รวมเฝาระวังและตานการทุจริต  

4) มุงไปขางหนา (Onward : O) เราทุกคนตองมีความหวัง รวมสราง ปรับเปลี่ยนตัวเอง และสวนรวม

ใหมีความเจริญกาวหนาบนฐานความโปรงใส ความพอเพียงและรวมกันสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้น 

ในสังคมใหเกิดขึ้นอยางไมทอ 

5) ความเอื้ออาทร (Generosity : G) สังคมไทยเปนสังคมที่ผูคนมีความเอื้ออาทรตอกัน ความเอื้ออาทรนี้

จึงเปนพลังที่ เราสามารถนํามาใชในการกระตุนเพื่อสรางการมีสวนรวมในการทุจริตใหเกิดขึ้นในสังคม  

ดังพระราชดํารัสพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่ออัญเชิญลงพิมพในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ป  

ของสโมสรไลออนสกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 วา “สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน

ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุขนาอยู...” 

6) ตานการทุจริต นักศึกษาเองตองไมเปนสวนหนึ่งของการทุจริต เชน เมื่อเราทําผิดกฎจราจรและ

ตองเสียคาปรับ เราควรไปเสียคาปรับที่สถานีตํารวจตามจํานวนที่ภาครัฐเรียกเก็บ แทนการจายเงินใหตํารวจ

โดยตรงดวยจํานวนเงินที่นอยกวา หรือเมื่อพบเห็นการกระทําทุจริตก็ควรมีสวนรวมในการตานทุจริตผาน 

Social Media ซึ่งเราพบวาปจจุบันไดผลในหลายเรื่อง 

 

กิจกรรมที่ 2  

คําชี้แจง : ใหผูเรียนดู Clip เรื่อง อัญชลีเธอตายแน เวลา 13.38 นาที แลวใหผูเรียนชวยกันสรุปวาผูหญิง   

             (อัญชลี) คนนี้ทําอะไรไมถูกตองบาง และถาผูเรียนเปนผูหญิง (อัญชลี) คนนี้จะปฏิบัติตัวอยางไร 

             ใหเหมาะสม 

 แนวคําตอบ สิ่งที่ผูหญิงคนนี้ทําไมถูกตอง คือ 

 (1) มารยาทในการกินอาหารแบบบุฟเฟต โดยปกติแลวการกินอาหารแบบบุฟเฟต ผูทานอาหาร

ตองตักอาหารชนิดที่ตองการในปริมาณพอสมควรที่สามารถทานไดหมด ไมตักอาหารมากเกินกวาความสามารถ 

ในการทานได และไมใหนําอาหารออกไปขางนอกหองอาหาร แตผูหญิงคนน้ีแอบเอาอาหารใสกระเปาออกไป

ขางนอก จนอาหารหกเลอะกระเปาราคาแพงเมื่อหกลม ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง 

(2) การดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม ผูหญิงคนน้ีมีความตระหนี่เกินไป อาหารที่นําออกมาจากบุฟเฟต

เอามาไวในตูเย็น ไวทานวันอื่น ซึ่งอาจจะทําใหทองเสียได รวมทั้งเดินไปทํางานไมยอมขึ้นรถไปทํางาน ทําให

ตองใชเวลาในการเดินทางมากและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งจะตองเสียเวลาและคาใชจายมากขึ้น 
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ถาขาพเจาเปนผูหญิงคนนั้น จะไมแอบเอาอาหารออกมาจากรานอาหารบุฟเฟต ทานอาหาร 

ที่สดใหม เดินทางโดยพาหนะรถยนตเพื่อความปลอดภัยและประหยัดเวลา 
 

กิจกรรมที่ 3  

คําชี้แจง : ใหผูเรียนเขียนคําสัญญาของตนเองจากเรื่องโปรงใส ความตื่นรู ความรู  มุงไปขางหนา ความเอื้ออาทร 

และตานทุจริต มาจํานวน 1 เรื่อง พรอมวาดภาพประกอบจากการปฏิบัติตนของผูที่มีจิต STRONG :   

          จิตพอเพียงตานทุจริต  

แนวคําตอบ คําสัญญาของผูเรียนตองเกี่ยวของกบั 

(1) การประพฤตปิฏิบัติตนอยางตรงไปตรงมา 

(2) ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายที่เกีย่วของ 

(3) รักษาคําพูด/รักษาสัญญา 

(4) ปฏิบัติตนดวยความเปนธรรม 

(5) มีหลักในการปฏิบัติทีส่ามารถตรวจสอบได 

 

เฉลยกิจกรรมบทที่ 4  
 

กิจกรรมที่ 1  

คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และทาํเครื่องหมาย	×  หนาขอที่ผิด 

 1. ถาประชาชนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองที่ดีบานเมืองจะสงบสุข 

×	2. คนไมมีระเบียบวินัย สามารถอยูรวมกันในสังคมไดดวยความเรียบรอย 

 3. คนที่รูจักประหยัดและอดออม จะทําใหชีวิตไมขัดสน มีกินมีใชอยางพอเพียง 

 4. แกวตาไปซื้อขนมที่ตลาด แมคาทอนเงินมาเกิน แกวตาจึงนําเงินไปคืนแมคา แกวตาเปนเด็กที่มี 

ความซื่อสัตย 

×	5. ปดเทอมแมพากิ๊บไปปลูกปาชายเลน แมของกิ๊บคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนสวนรวม 

 6. การแกไขปญหาโดยใชขอมูลตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการกอนตัดสินใจ คือ ปรัชญาคิดเปน 

 7. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง คือ ลักษณะสําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 8. ผูเรียนมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหองเรียน เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  

×	9. จริยธรรม เปนหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สรางประโยชนใหแกผูอื่น 

	10. พลเมืองที่ดี หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่พลเมืองไดครบถวน ทั้งกิจที่ตองทําและกิจที่ควรทํา 
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กิจกรรมที่ 2 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนทําเครื่องหมาย หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย ×	หนาขอที่ผิด 

×  1. การถือสิทธิในการครอบครองทรัพยสินตามกฎหมาย เรยีกวา สิทธิข้ันพื้นฐาน 

  2. สิทธิในชีวิตและรางกาย สทิธิในครอบครัว สิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศ เรียกวา สิทธเิฉพาะบุคคล 

  3. สิทธิทีจ่ะไดรบัการพฒันา ไดรบัการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการทีเ่หมาะสม เปนสทิธิข้ันพื้นฐานของเด็ก  

×  4. สมาชิกในสงัคมทุกคนมหีนาที่ในการประกอบอาชีพ 

  5. บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง  

×  6. การอุปการะเลี้ยงดูบุตร เปนหนาที่ของบิดามารดาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

×  7. การลงสมัครรบัเลือกตัง้ระดับทองถิ่น เปนหนาที่ทางการเมอืงระดับประเทศ 

×  8. การชําระภาษีเปนหนาที่ของพลเมืองตามทีบ่ัญญัติไวในกฎหมายอื่น ๆ 

 9. ทุกคนตองเคารพสทิธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น 

×  10. การไปใชสิทธิเลือกตัง้เปนเสรีภาพของแตละบุคคล 
 

กิจกรรมที่ 3 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูล เรื่อง ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยอธิบายความหมาย 

พอสังเขป แลวยกตัวอยางการปฏิบัติตนที่ดีที่มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม จํานวน 3 ขอ 

    แนวคําตอบ ความรับผิดชอบตอชุมชน หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของและ 

มีสวนรวมตอสวัสดิภาพของชุมชนและสังคม ซึ่งตนเองดํารงอยู 
 

ตัวอยาง การปฏิบัติตนที่ดี มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 3 ขอ 

1) ไมทิ้งขยะลงในแมน้ํา ลําคลอง 

2) ชวยดูแลรักษาโทรศัพทสาธารณะหรอืสถานที่พกัผอนในชุมชน 

3) เขาแถวรับบรกิารจากหนวยงานภาครฐั 
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คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
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 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต  

  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 

 

2. คําสั่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ 166/2562   
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           หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
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การประชุมจัดทําหนังสือเรยีน 

รายวชิาการปองกันการทุจรติ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต  

  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)  

  ระหวางวันท่ี 10 – 14   มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต 

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

          ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบลลา บี จังหวัดนนทบุรี 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริต  

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 

ระหวางวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 

     ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

 

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 1 การคดิแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 

กบัผลประโยชนสวนรวม 

1. นางสาวพรทิพย    จองทองหลาง เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ สํานักตานทุจริตศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

2. นางดุษฎี   ศรีวัฒนาโรทัย  ขาราชการบํานาญ 

3. นายอนันต   คงชุม  รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

4. นางสาวจริาภรณ  ตันติถาวร  ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 

5. นางอําพรศลิป   ลิมาภิรักษ  ผูอํานวยการ กศน.เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

6. นางวันเพ็ญ   แจมอนงค  ผูอํานวยการ กศน.เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 

7. นายมงคล   พลายชมพูนุท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 

8. นายศุภโชค   ศรีรัตนศิลป  หัวหนากลุมงานพฒันาสื่อการเรียนรู 

กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นางเยาวรัตน   ปนมณีวงศ หัวหนากลุมงานเทียบระดบัการศกึษา  

กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. นางสาวนภาพร   อมรเดชาวัฒน นักวิชาการศึกษา 

กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต 

11. นางสาวชิดชนก   สีนอง  เจาพนักงานปองกนัการทจุริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

12. นางนพรัตน   เวโรจนเสรีวงศ ขาราชการบํานาญ 

13. นางสาวอรุณี   พันธุพาณิชย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสงูเมน จังหวัดแพร 

14. นางสาวอําภรณ   ชางเกวียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

15. นางสาวพัชรา   จงโกรย ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุร ี

16. นางสาวนิตยา   มุขลาย ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุร ี

17. นางนุสรา   สกลนกุรกิจ หัวหนากลุมงานพฒันาการเรียนการสอน 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

18.นางสาวชัญญากาญจน  โคตรพฒัน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

19.นางสาวชาลินี   ธรรมธิษา นักวิชาการศึกษา 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานการทุจริต 

1. นายศุภวัฒน   สอนลา เจาพนักงานปองกนัการทจุริตปฏิบัติการ สํานักตานทุจริตศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

2.  นางสาววิไล   แยมสาขา ขาราชการบํานาญ 

3. นางสาววิมลรัตน   ภูริคุปต ผูอํานวยการ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาวพัชยา   ทับทิม ผูอํานวยการ กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

5. นางสาววาสนา   โกสียวัฒนา ครูเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ 

6. นายมงคลชัย   ศรีสะอาด นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ  จังหวัดอุทัยธาน ี

7. นางสาวเบญ็จวรรณ  อําไพศรี     หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพศึกษา 

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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8. นางสาวฐิติมา   วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นางสุกญัญา   กุลเลิศพิทยา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

     กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. นางสาวชมพูนท   สังขพิชัย นักวิชาการศึกษา 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะผูจัดทําตนฉบับ บทที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 

1. นายภัทรพล   หงสจันทกานต  เจาพนักงานปองกนัการทจุริตปฏิบัติการ สํานักตานทจุรติศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

2. นางสาวพิมพาพร   อินทจักร ขาราชการบํานาญ 

3. นายจิรพงศ   ผลนาค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

4. นางมัณฑนา   กาศสนุก ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 

5. นางสาวอนงค  ชูชัยมงคล ครูเชี่ยวชาญ  ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ  จังหวัดอุทัยธานี 

6. นางสาวอนงค   เชื้อนนท ครูชํานาญการพเิศษ กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

7. นางสาวพจนีย   สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพเิศษ กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร  

 จังหวัดกําแพงเพชร 

8. นางสาววรรณพร   ปทมานนท หัวหนากลุมงานพฒันาหลักสูตร 

กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นางสาวทิพวรรณ    วงคเรือน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. นางสาวขวัญฤดี   ลิวรรโณ นักวิชาการศึกษา 

 กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การประชุมเชิงปฏบิัตกิารบรรณาธกิารสือ่ประกอบการเรียนรูดานการปองกนัการทุจริต 

หลักสตูรตานทุจรติศึกษา (Anti-Corruption Education) 

ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 

ณ โรงแรมเบลลา บี จังหวัดนนทบุร ี
 

คณะบรรณาธิการ ระดับประถมศึกษา 

1. นางดุษฎี   ศรีวัฒนาโรทัย ขาราชการบํานาญ 

2. นายอัมพร มากเพ็ชร ขาราชการบํานาญ 

3. นางสาวพัชยา   ทับทิม ผูอํานวยการ กศน.เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

4. นางสาววาสนา   โกสียวัฒนา ครูเชี่ยวชาญ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

  ตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ 

5. นางสาวพัชรา   จงโกรย ศึกษานิเทศก สํานักงาน กศน.จังหวัดลพบุร ี

6. นางสาวเบญ็จวรรณ  อําไพศร ี หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. นางเยาวรัตน   ปนมณีวงศ หัวหนากลุมงานเทียบระดับการศึกษา  

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย นักวิชาการศึกษา 

  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คณะทํางาน 

 

ที่ปรกึษา 

1. นายศรีชัย พระประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 

2. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

     และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะทํางาน 

1. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

       และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู  

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นางสาวชัญญากาญจน  โคตรพัฒน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

   กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย นักวิชาการศึกษา  

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู  

  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 



 




