หน่วยที่ ๑

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
เวลา ๒ ชั่วโมง
และผลประโยชน์ส่วนรวม
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
๒.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) สถานการณ์การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด (ทักษะการสังเกต ทักษะการระบุ)
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ำรัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�ำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ�ำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจไม่ ย อมแพ้ ต ่ อ อ� ำ นาจฝ่ า ยต�่ ำ หรื อ กิ เ ลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑) ครูนำ� ข่าว (วีดทิ ศั น์) เรือ่ ง เตือนสัง่ เก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี และวีดทิ ศั น์ เรือ่ ง แก้ทจุ ริต
คิดฐาน ๒ มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาที่ได้ดูขา่ วว่าเกิดอะไร เพราะเหตุใด และ
ท�ำสรุปเป็น Mind Mapping น�ำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนและครูสรุปร่วมกันทีละเรื่อง
๒) ครูน�ำวีดีทัศน์ เรื่อง รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยเงียบ ท�ำลายชาติ มาให้
นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันจ�ำแนกแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมพร้อมอภิปรายจากวีดิทัศน์ที่รับชม
๓) ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตสภาพนั้นๆ
๔) จากวีดีทัศน์ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น มนุษย์มีความสัมพันธ์
ปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ประเทศชาติเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอย่าไร จากวีดีทัศน์ที่ได้รับชม
จากนั้นให้นักเรียนท�ำ Mind Mapping พร้อมสรุปน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
๕) ให้นักเรียนจับคู่ส�ำรวจสภาพปัญหาสาเหตุการทุจริตในโรงเรียน
		 ชั่วโมงที่ ๒
๑) สนทนาอภิปรายทบทวนประเด็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) แบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน พร้อมแจกกระดาษชาร์ต และปากกาเคมี
๓) แจกใบความรู้ที่ ๑ - ๓ ดังนี้
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
4

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ในรูปแบบต่างๆ

ใบความรู้ที่ ๒ เรือ่ ง ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๔) แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑ - ๓ พร้อมสรุปประเด็นส�ำคัญจากใบความรู้ลงกระดาษ
ชาร์ตและน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
๕) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
๖) มอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนสืบค้น เรื่อง ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบในสังคมปัจจุบันและจัดท�ำเป็นรายงานส่ง
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
		 ๑) สื่อการเรียนรู้
๑.๑ วีดิทัศน์ เรื่อง เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี
๑.๒ วีดิทัศน์ เรื่อง แก้ทุจริต คิดฐาน ๒
๑.๓ วีดิทัศน์ เรื่อง รู้ทันการโกง ตอนผลประโยชน์ทับซ้อนภัยเงียบท�ำลายชาติ
๑.๔ กระดาษชาร์ตพร้อมปากกาเคมี
๑.๕ ใบความรูท้ ี่ ๑ เรือ่ ง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๖ ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
๑.๗ ใบความรูท้ ี่ ๓ เรือ่ ง กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
		 ๒) แหล่งการเรียนรู้
๒.๑ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน/สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน
๒.๒ ห้องสมุดโรงเรียน
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) การสังเกต
๒) การประเมินชิ้นงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) แบบประเมินชิ้นงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๗ - ๑๐
๔-๖
๑-๓

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๘ - ๒๐
ดีมาก
๑๔ - ๑๗
ดี
๑๐ - ๑๓
พอใช้
ต�่ำกว่า ๑๐
ปรับปรุง
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มที่……..........

ค�ำชี้แจง ผู้สอนสังเกตการท�ำงานของนักเรียน โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรม
ความ
สนใจ
ชื่อ-สกุล

การมีส่วน
การรับฟัง
ร่วมแสดง
ความคิด
ความคิด
เห็นของ
เห็นในการ
ผู้อื่น
อภิปราย

ความรับ
รวม
การตอบ ผิดชอบต่อ
คะ
คำ�ถาม
งานที่ได้
แนน
รับมอบ

๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐

๑๐

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เกณฑ์การประเมิน
ให้คะแนน ๐ ถ้าการท�ำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้คะแนน ๑ ถ้าการท�ำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้
ให้คะแนน ๒ ถ้าการท�ำงานนั้นอยู่ในระดับดี
ลงชือ่ …………………………………………………ผูป้ ระเมิน
(…………………………..…………………..)
……………../………………../…………….

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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แบบประเมินชิ้นงาน
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลงานนักเรียนตามรายการที่ก�ำหนดแล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่ตรงกับหมายเลข
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายการประเมิน

๔

ตรงตามจุดประสงค์
มีความถูกต้อง
ภาษาที่ใช้ / วิธีการน�ำเสนอเข้าใจง่าย
มีความคิดสร้างสรรค์
มีความเป็นระเบียบชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
ผลงานสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ให้ ๔ คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

ช่วงคะแนน
๑๘ - ๒๐
๑๔ - ๑๗
๑๐ - ๑๓
ต�่ำกว่า ๑๐
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ระดับคุณภาพ
๓
๒

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

๑

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
กำรทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงควำมกังวล อันเนื่องมำจำกเป็นปัญหำที่มีควำม
ซับซ้อน ยำกต่อกำรจัดกำรและเกีย่ วข้องกับทุกภำคส่วนเป็นทีย่ อมรับกันว่ำกำรทุจริตนัน้ มีควำมเป็นสำกล
เพรำะมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วหรือประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ
กำรทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหำผลก�ำไรหรือองค์กร
เพื่อกำรกุศลในปัจจุบันกำรกล่ำวหำและกำรฟ้องร้องคดี กำรทุจริตยังมีบทบำทส�ำคัญในด้ำนกำรเมือง
มำกกว่ำช่วงที่ผ่ำนมำ รัฐบำลในหลำยประเทศมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ไม่โปร่งใสเท่ำที่ควร องค์กรระดับ
โลกหลำยองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมำจำกเหตุผลด้ำนควำมโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่ำงเฝ้ำรอ
ที่จะได้น�ำเสนอข่ำวอื้อฉำวและกำรประพฤติผิดจริยธรรม
ด้ำนกำรทุจริต โดยเฉพำะบุคคลซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงต่ำงถูกเฝ้ำจับจ้องว่ำจะถูกสอบสวน
เมื่อใด อำจกล่ำวได้ว่ำกำรทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหำใหญ่ที่จะขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศให้เป็นรัฐ
สมัยใหม่ ซึ่งต่ำงเป็นที่ทรำบกันดีว่ำกำรทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ ที่ควรให้ควำมส�ำคัญในวำระของ
กำรพัฒนำประเทศของทุกประเทศ
เห็นได้ชดั ว่ำกำรทุจริตส่งผลกระทบอย่ำงมำกกับกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนำ เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกก็มีควำมกังวลในปัญหำกำรทุจริต
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่ำกำรทุจริตเป็นปัญหำใหญ่ที่ก�ำลังขัดขวำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรเมือง และสังคม ให้ก้ำวไปสู่รัฐสมัยใหม่และควรเป็นปัญหำที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
กำรทุจริตนั้นอำจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถำนกำรณ์ ดังต่อไปนี้ ๑) มีกฎหมำย ระเบียบ หรือ
ข้อก�ำหนดจ�ำนวนมำกที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกำสที่จะท�ำให้เกิดเศรษฐผล
หรือมูลค่ำเพิ่ม หรือก�ำไรส่วนเกินทำงเศรษฐกิจ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมำตรกำร หรือข้อก�ำหนด
ดังกล่ำวมีควำมซับซ้อน คลุมเครือเลือกปฏิบัติ เป็นควำมลับ หรือไม่โปร่งใส ๒) เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ�ำนำจ
มีสิทธิ์ขำดในกำรใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในกำรเลือกปฏิบัติเป็นอย่ำงมำกว่ำจะเลือกใช้อ�ำนำจใด
กับใครก็ได้ ๓) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภำพ หรือองค์กรที่มีหน้ำที่ควบคุมดูแลและจัดกำรต่อกำรกระท�ำ
ใดๆ ของเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ�ำนำจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ กำรทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิด
ขึ้นได้อย่ำงมำก โดยไม่ใช่เพียงเพรำะว่ำลักษณะประชำกรนั้นแตกต่ำงจำกภูมิภำคอื่นที่พัฒนำแล้ว หำก
แต่เป็นเพรำะกลุ่มประเทศที่ก�ำลังพัฒนำนั้นมีปัจจัยภำยในต่ำงๆ ที่เอื้อ หรือสนับสนุนต่อกำรเกิดกำร
ทุจริต อำทิ ๑) แรงขับเคลื่อนที่อยำกมีรำยได้เป็นจ�ำนวนมำกอันเป็นผลเนื่องมำจำกควำมจน ค่ำแรง
ในอัตรำที่ต�่ำ หรือมีสภำวะควำมเสี่ยงสูงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือกำรว่ำงงำน
๒) มีสถำนกำรณ์ หรือโอกำสที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตได้เป็นจ�ำนวนมำก และมีกฎระเบียบต่ำงๆ ที่
อำจน�ำไปสู่กำรทุจริต ๓) กำรออกกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง ๔) กฎหมำยและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
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ประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ๕) ประชากรในประเทศยังคงจ�ำเป็นต้องพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ๖) ความไม่มเี สถียรภาพ ทางการเมือง และเจตจ�ำนงทางการเมือง
ที่ไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวจะน�ำไปสู่การทุจริตไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบน หรือระดับล่างก็ตาม
ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท�ำให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ด้านความโปร่งใสนัน้ เลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง
ส่งผลกระทบท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท�ำให้เกิดช่องว่าง
ของความไม่เท่าเทียมทีก่ ว้างขึน้ ของประชากรในประเทศ หรืออีกนัยหนึง่ คือระดับความจนนัน้ เพิม่ สูงขึน้
ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียว
นอกจากนี้ การทุจริตยังท�ำให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศนั้นลดลง
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน�ำพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ร้ายแรงได้อีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างมากต่อการด�ำเนินงาน
ด้านการต่อต้านการทุจริต ตามค�ำปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “การทุจริตเป็นหนึง่ ในความท้าทายทีม่ คี วามส�ำคัญ
มากในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้น�ำโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความ
เข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน�ำทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศต้นทาง
ที่ถูกขโมยไป…” ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้น�ำโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริต เราทุกคน
ในฐานะประชากรโลกก็มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน
โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก
การเปลีย่ นแปลงระบบวิธกี ารคิดเป็นเรือ่ งส�ำคัญ หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนตนออกจากประโยชน์สว่ นรวม เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ กับทุกคนในสังคมต้องมีความตระหนัก
ได้วา่ การกระท�ำใดเป็นการล่วงล�ำ้ สาธารณประโยชน์ การกระท�ำใดเป็นการกระท�ำทีอ่ าจเกิดการทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
อันดับแรกก่อนที่จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล
และเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริต
ทางตรงไม่ซบั ซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซือ้ จัดจ้าง ในปัจจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นเป็นการทุจริตทีซ่ บั ซ้อน
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตโดยการท�ำลายระบบการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การกระท�ำที่เป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตเชิงนโยบาย
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือกลไก และก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การด�ำเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ส�ำหรับประเทศไทยได้ก�ำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ใน
ฐานะองค์กรหลัก ด้านการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท�ำงาน
ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เข้ า กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ดั ง นั้ น สาระส� ำ คั ญ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ทิ ศ ทาง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ
๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)
๖. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�ำหนดในหมวดที่ ๔ หน้าที่ของ
ประชาชน ชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าทีไ่ ม่รว่ มมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ”
ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังก�ำหนดชัดเจนในหมวดที่ ๕ หน้าที่ของรัฐว่า  “รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกมีประสิทธิภาพ
ที่ส�ำคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการ
ป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�ำนาจ หรือกระท�ำการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้อง
ไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารราชการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการบริ ห ารบุ ค คลที่ มี คุ ณ ธรรมนั้ น สื บ เนื่ อ งมาจากช่ ว งระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลมีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับ หรือชี้น�ำให้
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐรวมถึงการมุ่งเน้น
การแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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งานราชการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามที่ก�ำหนดเอาไว้
วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาท และอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และ
ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้มีข้อเสนอ เพื่อปฏิรูปด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรม
ปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหา ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” เพื่อปฏิรูปคนให้มี
จิตส�ำนึก สร้างจิตส�ำนึกที่ตัวบุคคลรับผิดชอบชั่วดีอะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ มองว่าการทุจริตเป็นเรื่อง
น่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคม และสังคมไม่ยอมรับ (๒) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วน
ในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพให้สามารถเอาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้า
ที่จะกระท�ำการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศได้กำ� หนด
ให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือภายในรัฐบาลนี้ และก�ำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน�ำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ
มาเป็นแผนแม่บทหลักในการก�ำหนดแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต การสร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานจะถูกก�ำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ ๒๐ ปี โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ประจ�ำชาติวา 
่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ การพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาค และ
เท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้ก�ำหนด
กรอบแนวทางที่ส�ำคัญ ๖ แนวทางประกอบด้วย (๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ และรายจ่าย
ของภาครัฐ (๒) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๓) การปรับปรุงบทบาท
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (๔) การวางระบบบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ (๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

(๖) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๗) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก�ำหนดใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทยในยุทธศาสตร์นี้ ได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ
คอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิด และกระบวนทัศน์ให้คน
มีความตระหนักมีความรู้เท่าทัน และมีภูมิต้านทานต่อโอกาส และการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบรามการทุ จ ริ ต และมุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล
ในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน
ทั้งนี้การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลที่น้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น
๒ ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ คือ (๑) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ
(๒) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand ๔.๐
เน้นการปรับเปลี่ยน ๔ ทิศทาง และเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน ๔ มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับ
ศักยภาพ และคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”
ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคม
ที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean
Thailand) ก�ำหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิด
ภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัยซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
สาระส�ำคัญทั้ง ๖ ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น�ำทิศทางการปฏิบัติงาน และการบูรณาการ
ด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศโดยมีส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของ
ภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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ใบความรู้ ๒
ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ
๑.๑ นำยสุจริต ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง
ในวันดังกล่ำว นำยรวย นำยก อบต. ได้มอบงำช้ำงจ�ำนวนหนึ่งคู่ให้แก่ นำยสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก
นำยสุจริต ได้มอบงำช้ำงดังกล่ำวให้หน่วยงำนต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่ำพร้อมทั้งด�ำเนินกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ และกฎหมำย แต่ต่อมำ นำยสุจริต พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สมควรรับงำช้ำงดังกล่ำวไว้
จึงเร่งให้หน่วยงำนต้นสังกัดคืนงำช้ำงให้แก่ นำยรวย
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๓ ประกอบประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ ประกอบข้อ ๕ (๒)
ได้ก�ำหนดว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใด ได้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่น ที่มิใช่ญำติ ซึ่งมี
มูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนจะต้องแจ้งรำยละเอียด
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ กำรรั บ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นำจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน หรื อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในทันทีที่สำมำรถกระท�ำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน หรือไม่
เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรำกฏว่ำ เมื่อนำยสุจริต ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงำช้ำงแล้ว
ได้ส่งให้หน่วยงำนต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่ำ พร้อมทั้งด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำย
แต่ต่อมำ นำยสุจริต พิจำรณำเห็นว่ำไม่สมควรรับงำช้ำงดังกล่ำวไว้ จึงส่งคืนให้ นำยรวยไป โดยใช้ระยะ
เวลำในกำรตรวจสอบระเบียบแนวทำงปฏิบัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อควำมรอบคอบ และส่งคืนงำช้ำง
แก่นำยรวยภำยใน ๓ วัน จำกข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่ำนำยสุจริตมิได้มีเจตนำ หรือมีควำมประสงค์ที่จะรับ
งำช้ำงนั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่อย่ำงใด
๑.๒ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญจำกผู้บริหำรของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชน
รำยนั้น ชนะกำรประมูลรับงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ กำรที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค�ำมูลค่ำมำกกว่ำ ๑๐ บำท แก่เจ้ำหน้ำที่ในปี
ที่ผ่ำนมำ และปีนี้เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดคืนภำษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ
เพรำะคำดว่ำจะได้รับของขวัญอีก
๑.๔ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ และได้รับ
ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ จำกบริษัทเหล่ำนั้น ซึ่งมีผลต่อกำรให้ค�ำวินิจฉัย หรือข้อเสนอแนะ
ที่เป็นธรรม หรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ
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๑.๕ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั ชุดไม้กอล์ฟจากผูบ้ ริหารของบริษทั เอกชน เมือ่ ต้องท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั เอกชนแห่งนัน้ ก็ชว่ ยเหลือให้บริษทั นัน้ ได้รบั สัมปทาน เนือ่ งจากรูส้ กึ ว่าควรตอบแทนทีเ่ คยได้รบั
ของขวัญมา
๒. การท�ำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค
หารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่
เร่งรัดภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่
หุ ้ น ส่ ว นผู ้ จั ด การของผู้ประกอบการดังกล่ าว รวมทั้ ง พนั ก งานของผู ้ ป ระกอบการนั้ น อี ก หลายคน
ในขณะที่ตนก�ำลังด�ำเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัย
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตาม
มาตรา ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ การทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างท�ำสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซือ้ คอมพิวเตอร์
ส�ำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท�ำสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่
หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นผู้ท�ำบัญชีให้กับบริษัท
ที่ต้องถูกตรวจสอบ
๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก�ำดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในฐานะเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยา
ประมูลซื้อที่ดินและท�ำสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดิน
โฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑)
๓. การท�ำงานหลังจากออกจากต�ำแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพิ่งเกษียณอายุราชการไปท�ำงานเป็นที่ปรึกษา
ในบริษัทผลิตหรือขายยา  โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาล
ซื้อยาจากบริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่พฤติการณ์เช่นนี้ มีมูลความผิดทั้งทางวินัย และทางอาญา
ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่า
ตนมี ต� ำ แหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ ทั้ ง ที่ ต นมิ ไ ด้ มี ต� ำ แหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ นั้ น เพื่ อ แสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ค วรได้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

15

โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓
๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไป
ท�ำงาน ในบริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น
๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กษียณมาท�ำงานในต�ำแหน่งเดิมทีห่ น่วยงานเดิมโดยไม่คมุ้ ค่ากับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
๔. การท�ำงานพิเศษ
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๖ ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัท
รับจ้าง ท�ำบัญชี และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี และมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้าง
ท�ำบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่ และจังหวัดใกล้เคียง
กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจาก
ผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น�ำไปยื่นแบบแสดงรายการช�ำระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๙ (๗) (๘) และอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา  ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต�ำแหน่งหน้ าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลา
ไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย
๕. การรู้ข้อมูลภายใน
๕.๑ นายช่าง ๕ แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น�ำข้อมูล
เลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ ๔๗๐ MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผอู้ นื่ จ�ำนวน ๔๐ หมายเลข
เพือ่ น�ำไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ นี่ ำ� ไปใช้รบั จ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บคุ คลทัว่ ไป คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๔
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และมีความผิดวินัย ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่ าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๔๔ และ ๔๖
๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อ
ที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้
เปรียบในการประมูล
๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น�ำเก้าอี้
พร้อมผ้าคุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น�ำไปใช้ในงานมงคล
สมรส ของบุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์
ทั้งที่บ้านพักและงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระท�ำของ
จ�ำเลยนับเป็นการใช้อ�ำนาจโดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา  ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยาน
หลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท�ำของจ�ำเลย เป็นการทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ซื้อท�ำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ
และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๕๑ และ ๑๕๗
จึงพิพากษาให้จ�ำคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ค�ำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา
คดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�ำคุกจ�ำเลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น�ำน�้ำมันในรถยนต์ไปขาย
และน� ำ เงิ น มาไว้ ใช้ จ ่ า ยส่ ว นตั ว ท� ำ ให้ ส ่ ว นราชการต้ อ งเสี ย งบประมาณ เพื่ อ ซื้ อ น�้ ำ มั น รถมากกว่ า
ที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริตเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์
ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่ายค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�ำรถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๗. การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต�ำบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาฯ และ ตรวจรับงานทัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามแบบรูปรายการทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ เมือ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ได้ติดป้ายชื่อของตนและพวกการกระท�ำดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท�ำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย
หรือสวัสดิภ าพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติต าม หรือปฏิบัติก ารไม่ชอบด้วยอ�ำนาจหน้ าที่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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มีมลู ความผิดทัง้ ทางวินยั อย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผมู้ อี ำ� นาจ แต่งตัง้ ถอดถอน และส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทราบ
๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อน�ำโครงการตัดถนน สร้างสะพาน
ลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
๘. การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น�ำบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมท�ำขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส�ำนวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา ซึ่งเป็น
ญาติของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัย
อย่างร้ายแรง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้า
ส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี
เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบี
๑๐. การขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ
๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด โดยไม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนคน จ�ำนวนงาน และจ�ำนวนวัน
อย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ�ำนวน ๑๐ วัน แต่ใช้เวลาในการท�ำงานจริงเพียง ๖ วัน
โดยอีก ๔ วัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว
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ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑
มำตรำ ๑๒๖ นอกจำกเจ้ำพนักงำนของรัฐที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะแล้วห้ำมมิให้
กรรมกำร ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศ
ก�ำหนด ด�ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท�ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอ�ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก�ำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอ�ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกำรก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ�ำกัดไม่เกินจ�ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก�ำหนด
(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิน่ อันมีลกั ษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้ำงหุน้ ส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทำน หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ
ซึ่งมีอ�ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดไม่เกินจ�ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก�ำหนด
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำน
ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์
ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบ
ต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น
ให้น�ำควำมในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมวรรคหนึ่งด้วย
โดยให้ถอื ว่ำกำรด�ำเนินกิจกำรของคูส่ มรสเป็นกำรด�ำเนินกิจกำรของเจ้ำพนักงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่คู่สมรสนั้นด�ำเนินกำรอยู่ก่อนที่เจ้ำพนักงำนของรัฐจะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
คูส่ มรสตำมวรรคสองให้หมำยควำมรวมถึงผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก�ำหนด
เจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีลักษณะตำม (๒) หรือ (๓) ต้องด�ำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะดังกล่ำวภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

19

มาตรา  ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ก ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน
หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรมการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา  ๑๐๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ และจ�ำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
จากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า  น้า  อา  คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับ
บุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อนื่ ใด” หมายความว่า สิง่ ทีม่ ลู ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจ� ำ นวนที่ เ หมาะสม
ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคา  หรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ข้อ ๖ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีราคา หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ�ำเป็น
ที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของ
รัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมูลค่า
มากกว่าที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้
เพือ่ รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท�ำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ�ำเป็น ความเหมาะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา  หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค�ำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นนั้ แก่ผใู้ ห้โดยทันที ในกรณีทไี่ ม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ส่งมอบทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ด�ำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่
มีอ�ำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด�ำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์เท่านัน้ ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานสภาท้องถิน่
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้
ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
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ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยทีท่ ผี่ ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ิ ในการให้ของขวัญ
และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด
มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ�ำเป็น และสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกัน
ให้ของขวัญในราคาแพงทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆ ในวงราชการอีกด้วย และ
ในการก�ำหนดจรรยาบรรณ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก็มีการก�ำหนดในเรื่องท�ำนองเดียวกัน
ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์
และจ�ำนวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควร
รวบรวมมาตรการเหล่านั้น และก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้
ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกันและมีความชัดเจน เพื่อเสริม
มาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้
เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก�ำหนดไว้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ”หมายความว่า  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี
และให้หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา  หรือเพื่อ
การสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน�้ำใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส�ำหรับบุคคลทั่วไปในการ
ได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิงตลอดจน
การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช�ำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า  เทศกาล หรือวันส�ำคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และ
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง
ความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในระดับที่สูงกว่า  และได้รับมอบหมายให้มีอ�ำนาจ
บังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแลด้วย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า  คู่สมรส บุตร บิดา  มารดา  พี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือ
ร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
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การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคา 
หรือมูลค่าเกินจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท�ำการเรี่ยไรเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้
หรือจัดหาของขวัญ ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก�ำหนด
ไว้ใน ข้อ ๘
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือ
ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีค�ำขอให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอ
ให้ออกค�ำสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจ ที่ท�ำกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผู้ซึ่งก�ำลังด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ควบคุม หรือก�ำกับดูแล เช่น
การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์ หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคา หรือมูลค่าไม่เกินจ�ำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก�ำหนดไว้ส�ำหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
ในภายหลัง ว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนดไว้ส�ำหรับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อนื่ ใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ รี าคา หรือมูลค่าเกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ หรือรับของขวัญ
โดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรม และจริยธรรม และให้ด�ำเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวา่ ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท�ำความผิด
ทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด�ำเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่สอดส่อง และให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายรัฐมนตรีว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญ หรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เพื่อด�ำเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพือ่ ประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทัว่ ไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่างๆ
ตามปกติ ประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนาม
ในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี
การแสดง การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน�ำ หรือ
ก�ำหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส�ำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไป
ในแนวทางประหยัด
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงิน หรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงิน หรือทรัพย์สิน
ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรง
หรือโดยปริยายว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงิน หรือ
ทรัพย์สิน ที่ได้มาทั้งหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า  เข้าไปช่วยเหลือ โดยมีส่วนร่วมในการจัด
ให้มีการเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่
เป็นการเรี่ยไร ตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้
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หน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้วจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก�ำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า  “กคร.”
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และผู้แทนส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี
จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้น จะต้องมีลักษณะ และวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
(๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกัน หรือพัฒนา
ประเทศ
(๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์
(๔) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล หรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ข้อ ๑๙ การเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
(๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส�ำคัญ
(๓) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท�ำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
(๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงิน หรือทรัพย์สิน ไม่เกินจ�ำนวนเงิน
หรือมูลค่าตามที่ กคร. ก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
(๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับยกเว้นในการ
ขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว
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ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติ หรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จัดให้มีการเรี่ยไร
หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระท�ำการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๒) ก�ำหนดสถานที่ หรือวิธีการที่จะรับเงิน หรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร
(๓) ออกใบเสร็จ หรือหลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดย
ลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จ หรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท�ำเป็นบัญชีการรับเงิน
หรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
(๔) จัดท�ำบัญชีการรับจ่าย หรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท�ำ
อย่างต่อเนื่อง และปิดประกาศเปิดเผย ณ ที่ท�ำการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท�ำการเรี่ยไรไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้
ณ สถานที่ส�ำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหา และศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท�ำบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท�ำ
อย่างต่อเนื่อง ให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน
ข้อ ๒๑ ในการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาค หรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐ
ได้ประกาศไว้
(๒) ก�ำหนดให้ผู้บริจาค ต้องบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเป็นจ�ำนวน หรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่
โดยสภาพมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ�ำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง
หรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น
(๓) กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท�ำการเรี่ยไร หรือบริจาค หรือกระท�ำการ
ในลักษณะที่ ท�ำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ�ำยอม ไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วย
ท�ำการเรี่ยไร หรือบริจาค ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
(๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท�ำการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลอื่นออกท�ำการเรี่ยไร
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องไม่กระท�ำการ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ หรือแสดงต�ำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด�ำเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา
ด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท�ำการเรี่ยไรให้ หรือกระท�ำ
ในลักษณะที่ท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ�ำยอมไม่สามารถปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท�ำการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ผลประโยชน์
เวลา ๒ ชั่วโมง
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐาน ๒
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในสังคมโลก
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดฐาน ๒
๒.๒ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยใช้ระบบคิดฐาน ๒ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในสังคมโลก
๒.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
ระบบคิด “ฐาน ๒ (Digital)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพียง
๒ ทางเท่านั้น คือ ๐ (ศูนย) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึง โอกาสที่จะเลือกไดเพียง ๒ ทาง เชน ใชกับ
ไมใช, จริงกับเท็จ, ทําไดกับทําไมได, ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนสวนรวม เปนตน
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสือ่ สาร (ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)
๒) ความสามารถในการคิด (ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๔) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
๕) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

27

๖) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติ) (Role Playing)
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
		 ขั้นที่ ๑ ขั้นอุ่นเครื่อง
๑) แจ้งวัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรม ที่จะให้นักเรียนปฏิบัติการเรียนการสอน
โดยแสดงบทบาทสมมุติการกระท�ำที่เกิดจากการคิดระบบฐาน
๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม
๓) ศึกษาใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒
๔) แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปลงกระดาษชาร์ต พร้อมน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
		 ขั้นที่ ๒ ขั้นคัดเลือกผู้แสดง
๑) นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม ร่ ว มกั น ก� ำ หนดบทบาท การแสดงให้ ส อดคล้ อ งกั บ ใบความรู ้
ที่นักเรียนได้ศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยการจับฉลาก
- การน�ำวัสดุครุภัณฑ์หลวงมาใช้ส่วนตัว
- การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ
- การใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว
- การน�ำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาชาร์ตที่ท�ำงาน
- การใช้น�้ำประปาหลวงมาล้างรถยนต์ส่วนตัว
๒) ร่วมกันเขียนบทละคร
๓) แต่ละกลุ่มคัดเลือกสมาชิกเพื่อรับบทบาทการแสดงตามความชอบและถนัด
๔) ซักซ้อมการแสดงตามที่ได้ตกลงกันไว้
		 ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดฉาก
๑) ออกแบบ และจัดฉากตามที่ได้ตกลง
๒) ครูกำ� กับติดตามดูแล และแนะน�ำการออกแบบจัดฉาก ให้อยูใ่ นความเหมาะสมพอเพียง
และสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่แต่ละกลุ่มก�ำหนดจากการจับฉลาก
		 ขั้นที่ ๔ ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์
ครูอธิบาย และชี้แจงนักเรียนแต่ละกลุ่ม ถึงประเด็นในการสื่อสารผ่านบทบาทสมมุติ
		 ชั่วโมงที่ ๒
		 ขั้นที่ ๕ ขั้นแสดง และตัดสินการแสดง
แสดงบทบาทสมมุติจนครบทุกกลุ่ม
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ขั้นที่ ๖ ขั้นอภิปรายและประเมินผล
ร่วมกันอภิปรายประเด็น จากเรื่องที่ได้รับชมการแสดง ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
ในพฤติกรรมของผู้แสดง
		 ขั้นที่ ๗ ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุป
๑) ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนในชีวิตจริง เพื่อให้ผู้นักเรียน
มี แนวคิดที่กว้างขวางมากขึ้น
๒) ร่วมกันสรุปองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการเรียนว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศในสังคมโลกอย่างไร
เป็นผังมโนทัศน์
		 ขั้นที่ ๘ ขั้นสรุปอ้างอิง
๑) มอบหมายให้นักเรียน คิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละคน ในสถานการณ์ใหม่
ที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อจะน�ำไปสู่การตัดสินใจที่จะปรับปรุงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติตน
๒) ร่วมกันตั้งปณิธานในการป้องการการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย เพื่อให้เกิดภาพ
ลักษณะ ที่ดีในสังคมโลก
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
		 ๑) สื่อการเรียนรู้
๑.๑ ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง ระบบคิดฐาน ๒
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
๒) แหล่งเรียนรู้
๒.๑ ห้องสมุดโรงเรียน
๒.๒ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
http://web.uprightschool.net/
https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=๕๙๒
https://youtube/FEfrARhWnGc
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ประเมินชิ้นงาน/การน�ำเสนองาน
๒) สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานรายบุคคล
๓) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบประเมินชิ้นงาน/การน�ำเสนองาน
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานรายบุคคล
๓) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) ตรวจสอบทดสอบหลังการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) แบบประเมินการน�ำเสนอผลงาน
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีขึ้นไป
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีขึ้นไป
๓) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้ที่ ๔
เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital)

ความหมาย ระบบคิด “ฐานสอง (Digital)”
เป็นระบบกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูล ที่สำมำรถเลือกได้เพียง ๒ ทำงเท่ำนั้น คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)
และอำจหมำยถึงโอกำสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทำง เช่น ใช่กับไม่ใช่, จริงกับเท็จ, ท�ำได้กับท�ำไม่ได้,
ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมำะกับกำรน�ำมำเปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องสำมำรถแยก เรื่องต�ำแหน่งหน้ำที่กับเรื่องส่วนตัวออกจำกกันได้อย่ำงเด็ดขำด
และไม่กระท�ำกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม “กำรปฏิบัติงำน
แบบใช้ระบบคิดฐำนสอง (Digital)” คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีระบบกำรคิดที่สำมำรถแยก เรื่อง
ต�ำแหน่งหน้ำที่กับเรื่องส่วนบุคคลออกจำกกันได้อย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท�ำได้
สิ่งไหนท�ำไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนบุคคล สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น�ำมำปะปนกัน ไม่น�ำ
บุ ค ลำกรหรื อ ทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นบุ ค คล ไม่ เ บี ย ดบั ง รำชกำร เห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงำนเหนือกว่ำประโยชน์ของส่วนบุคคล เครือญำติ และพวกพ้อง
ไม่แสวงหำประโยชน์จำกต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กรณีเกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมก็จะยึดประโยชน์สว่ นรวม
เป็นหลัก
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การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่
สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า สิง่ ไหนถูก
สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท�ำได้สิ่งไหนท�ำไม่ได้
สิ่ ง ไหนคื อ ประโยชน์ ส ่ ว นตนสิ่ ง ไหน
คื อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวม ไม่ น� ำ มาปะปน
กั น ไม่ น� ำ สิ่ ง ของราชการมาใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส ่ว นตน ไม่เบี ยดบัง ราชการ
เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส ่ ว นรวมหรื อ ของ
หน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน
ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่
ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการ
ขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส ่ ว นตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก

ไม่รับของขวัญจาก
ผู้มาติดต่อราชการ

สังคมโลกสมัยใหม่ยุค

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวง
ในเรื่องส่วนตัว

แยกประโยชน์ส่วนตนออก
จากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่น�ำอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนตัวมาชาร์ต
ที่ท�ำงาน
ไม่ใช้นาํ้ ประปาหลวง
ล้างรถส่วนตัว
ไม่น�ำวัสุดครุภัณฑ์หลวง
ไปใช้ส่วนตัว
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เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ไม่ยอมรับกับค�ำพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การทุจริตที่เกิดจากการคิดระบบคิดฐาน ๑๐
เวลา ๒ ชั่วโมง
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และสังคมโลก
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคิดฐาน ๑๐
๒.๒ สามารถคิดแยกแยะการทุจริตที่เกิดจากการคิดระบบคิดฐาน ๑๐ ในสถานการณ์ต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และสังคมโลก
๒.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
ระบบคิด “ฐาน ๑๐ (Analog)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และ
อาจหมายถึงโอกาสทีจ่ ะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดทีห่ ลากหลาย ซับซอน หากนํามาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ของรัฐจะทําใหเจาหนาที่ของรัฐตองคิดเยอะตองใชดุลยพินิจเยอะ อาจจะ
นําประโยชน์สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมาปะปนกันไดแยกประโยชนสวนบุคคล และประโยชน
สวนรวมออกจากกันไมได
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสือ่ สาร (ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน)
๒) ความสามารถในการคิด
๓.๓ ทักษะการวิเคราะห์
(ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการสรุป)
๓.๔ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๔) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
๕) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๖) มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ตอ่ อ�ำนาจฝ่ายต�ำ่ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ) (Discovery Method)
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นที่ ๑ ขั้นน�ำ
๑) ครูรว่ มกับนักเรียนถามตอบเกีย่ วกับอาชีพใดในประเทศไทยทีไ่ ม่พบการทุจริตในอาชีพนัน้ ๆ
๒) ครูรว่ มถามตอบกับนักเรียนเกีย่ วกับการคิดระบบฐาน ๑๐ ในอาชีพใดทีส่ ร้างความเสียหาย
ให้แก่ประเทศชาติได้มากที่สุด
๓) ร่วมกันถามตอบเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนพบการทุจริตในกลุ่มนักเรียนได้หรือไม่
		 ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน
๔) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม และให้นั่งเป็นกลุ่ม
๕) ครูแจกใบความรู้ที่ ๕ ระบบคิดฐาน ๑๐ และใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์
การทุจริตที่เปิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ ระบบคิดฐาน ๑๐ จากใบความรู้ ห้องสมุด
และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
๗) นักเรียนร่วมกันจัดท�ำใบงานที่ ๑
๘) ครูอธิบายเพิ่มเติม ในส่วนที่นักเรียนสงสัย และซักถาม
		 ชั่วโมงที่ ๒
		 ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกทักษะ
๑) นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับหัวข้อทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๒) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท�ำใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น
ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ โดยให้นกั เรียนแต่ละคนในกลุม่ ช่วยกันคิดหาค�ำตอบ และช่วยกันอธิบาย
ค�ำตอบให้เพื่อนในกลุ่มฟังจนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน
๓) ครูสุ่มเลือกนักเรียน ๓ คน ของแต่ละกลุ่ม น�ำเสนอค�ำตอบในใบงานที่ ๑ หน้าชั้นเรียน
๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสถามตอบในประเด็นที่สงสัย และให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนซึ่งกันและกัน
๕) ครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
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ขั้นที่ ๔ สรุปผล
๑) ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ น�ำข้อมูลไปจัดบอร์ดเพือ่ การเรียนรูข้ องเพือ่ นร่วมชัน้
และนักเรียนอื่นที่สนใจเพิ่มเติม
๒) นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงสมุดของแต่ละคน
๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริตด้วยการเลิกคิดระบบฐานสิบ
๔) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) ใบความรู้ที่ ๕ ระบบคิดฐาน ๑๐
๒) ใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ประเมินใบงานที่ ๑
๒) ประเมินการน�ำเสนองาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินผลงานใบงานที่ ๑
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

		

ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

35

๗. ภาคผนวก

ใบความรู้ที่ ๕
เรื่อง ระบบคิดฐาน ๑๐ (Analog)

ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)”
เป็นระบบกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลำยตัว และอำจหมำยถึงโอกำสที่จะเลือกได้
หลำยทำงเกิดควำมคิดที่หลำกหลำยซับซ้อน หำกน�ำมำเปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ จะท�ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องคิดเยอะต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อำจจะน�ำประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์สว่ นรวมมำปะปนกันได้แยกประโยชน์สว่ นบุคคล และประโยชน์สว่ นรวมออกจำกกันไม่ไ่ ด้
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังมีระบบ
กำรคิดที่ยังแยกเรื่องต�ำแหน่งหน้ำที่ กับเรื่องส่วนตนออกจำกกันไม่ได้ น�ำประโยชน์ส่วนตน และ
ประโยชน์ส่วนรวมมำปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่ำสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม น�ำบุคลำกร หรือทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล เบียดบังเวลำ
รำชกำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคล เครือญำติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่ำประโยชน์ของส่วนรวม หรือ
ของหน่วยงำนจะคอยแสวงหำประโยชน์จำกต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร กรณีเกิด กำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
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ท�ำไมจึงใช้

ระบบเลขฐานสิบ (Analog)
และ ระบบเลขฐานสอง (Digital)
มาใช้แยกแยะการแก้

“ทุจริต”

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น�ำ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมา
ปะปนกันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหน
คื อ ประโยชน์ ส ่ ว นตนสิ่ ง ไหนคื อ ประโยชน์
ส่ ว นรวม น� ำ สิ่ ง ของราชการมาใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่
ประโยชน์ ส ่ ว นตนเหนื อ กว่ า ประโยชน์ ข อง
ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหา
ประโยชน์ จ ากต�ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการเพื่ อ
ตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีเกิด
การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส ่ ว นตนและ
ประโยชน์ ส ่ ว นรวม จะต้ อ งยึ ด ประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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ใบงานที่ ๑
เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
คำาสั่ง
๑. ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ข่าวที่กำาหนดให้และตอบคำาถาม ดังต่อไปนี้

จำาคุก ๒ ปี ๖ เดือน “หมอชัยวัน”
ฐานใช้รถหลวงงานแต่งลูกสาว
ศำลอำญำพิพำกษำจ�ำคุก ๒ ปี ๖ เดือน
ปรับหมืน่ บำท “นำยแพทย์ชยั วัน เจริญโชคทวี
อดึตคณบดีคณะแพทยศำสตร์ วชิรพยำบำล
น�ำรถหลวง-อุปกรณ์ไปใช้ในงำนแต่งลูกสำว
สุดหรูทั้งที่บ้ำน ที่โรงแรม โดยศำลยังปรำนี
ลดเหลือจ�ำคุก ๒ ปีครึ่ง ปรับหนึ่งหมื่นบำท
โดยโทษจ�ำคุกให้รอลงอำญำ ๒ ปี
ศำลอำญำรั ช ดำ อ่ ำ นค� ำ พิ พ ำกษำ
ในคดีที่อัยกำรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนำยแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล
ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ซื้อ ท�ำ จัดกำรหรือรักษำทรัพย์ใด ๆ ใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นกำร
เสียหำยแก่รัฐ และเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติ หรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๑ และ ๑๕๗
จำกกรณี เมื่อวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๕๔ ขณะจ�ำเลย ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศำสตร์ ได้ใช้
อ�ำนำจหน้ำที่โดยทุจริต ด้วยกำรสั่งให้เจ้ำหน้ำที่น�ำเก้ำอี้ ๑๐๐ ตัว พร้อมผ้ำปลอกคุมเก้ำอี้/เครื่องถ่ำยวิดีโอ
๒ เครื่อง/เครื่องเล่นวิดีโอ/กล้องถ่ำยรูป และผ้ำเต็นท์ หลำยผืน เพื่อน�ำไปใช้ในงำนวิวำห์บุตรสำวจ�ำเลย
ที่บ้ำนพักส่วนตัว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ ส่วนกลำงอีก ๔ คัน เพื่อใช้รับส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมพิธี และขนย้ำยอุปกรณ์
ทั้งที่บ้ำนพักและงำนฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำร
กำรกระท�ำของจ�ำเลยนับเป็นกำรใช้อ�ำนำจโดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นกำรเสียหำยแก่รัฐ
และคณะแพทยศำสตร์ วชิรพยำบำล ต่อมำเดือนกันยำยน ๒๕๕๖ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลควำมผิดวินัยและอำญำกับจ�ำเลย โจทก์จึงขอให้ศำลพิพำกษำลงโทษจ�ำเลย
ตำมควำมผิดด้วย ครั้งแรกจ�ำเลยให้กำรปฏิเสธ แต่ต่อมำให้กำรรับสำรภำพไม่ต่อสู้คดี

ผลการตัดสิน
ศำลพิเครำะห์พยำนหลักฐำนโจทก์แล้วเห็นว่ำ กำรกระท�ำของจ�ำเลยเป็นกำรทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่
ตำมฟ้อง จึงพิพำกษำให้จำ� คุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บำท ค�ำให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำคดี
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�ำคุกจ�ำเลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บำท
อย่ ำ งไรก็ ดี จ� ำ เลยได้ ส� ำ นึ ก ผิ ด และชดใช้ ค ่ ำ เสี ย หำยคื น ให้ แ ก่ รั ฐ ทั น ที ประกอบกั บ เป็ น แพทย์
ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคม และไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกมำก่อน ศำลจึงเห็นควรให้รอลงอำญำ
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๒. จงตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
๑. หัวข้อข่าว
.................................................................................................................................................
๒. ความสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากอ่านข่าว
.................................................................................................................................................
๓. ข้อสังเกตได้จากข่าว
.................................................................................................................................................
๔. สิ่งที่สัมผัสได้จากข่าว
.................................................................................................................................................
๕. ส�ำรวจข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้จากข่าว
.................................................................................................................................................
๖. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้คือ
.................................................................................................................................................
๗. จากจุดที่สงสัย จุดที่สังเกต ได้สัมผัส ส�ำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลจากข่าวที่ได้ศึกษา
วิเคราะห์แล้วนั้น พบประเด็นส�ำคัญ คือ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
๘. จากข่าวข้างต้นผลการตัดสินจะเป็นเช่นไร
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
๙. หมอชัยวัน ใช้ระบบการคิดแบบใด จึงได้ด�ำเนินการเช่นข่าวข้างต้น
..............................................................................................................................................
๑๐. นักเรียนจะน�ำกรณีตัวอย่างดังข่าวไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างไร
..............................................................................................................................................
๑๑. จากเหตุการณ์ข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อประเทศ และสังคมโลก อย่างไร
ผลต่อประเทศ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ผลต่อสังคมโลก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและจริยธรรม
เวลา ๒ ชั่วโมง
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดในโลก
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคิดแยกแยะการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก และจริยธรรมที่ใช้
ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดในโลก
๒.๒ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก และจริยธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดในโลก
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๑.๑ ความสามารถในการคิด
๑.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๑.๓ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๒) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (กระบวนการท�ำงานกลุ่ม)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
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๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รู้จักอดออม ไว้ใช้เมื่อยามจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ�ำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอาย และเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
		 ขั้นที่ ๑ เตรียมการ
ครูเตรียมวีดีโอให้นักเรียนดู เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอน แป๊ะเจี๊ย ตอน
ส่งเสริมลูกน้อง และวีดีโอ เรื่อง รับสินบน ฉายที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูพูดสอบถามนักเรียนว่าวีดีโอ
ทั้ง ๒ เรื่อง มีผลอย่างไรต่อชุมชน สังคม ด้านจริยธรรมกับการทุจริต ยกตัวอย่างประเทศไทยของเรา
มีลักษณะอย่างไร แล้วให้นักเรียนออกมาบอก และอธิบายประกอบสถานการณ์ว่าอะไรเป็นจริยธรรม
อะไรเป็นการทุจริต
		 ขั้นที่ ๒ เสนอตัวอย่าง
๑) แจกกระดาษขนาด A๔ ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น ให้นักเรียนสรุป Mind Map ตาม
ที่ครูก�ำหนดลงบนกระดาษให้ถูกต้อง ไว้น�ำเสนอนิทรรศการ
๒) นักเรียนน�ำเสนอผลงานตนเอง และศึกษาความรู้จากคลิปต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเสริม
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๒
		 ขั้นที่ ๓ เปรียบเทียบ
๑) นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๓ กลุ่มละๆ ๔ คน ร่วมกันศึกษาความรู้ และสรุปสาระส�ำคัญตาม
ประเด็นที่ครูก�ำหนดจากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ดูแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่ม
และรับสถานการณ์จ�ำลองที่ ๑ - ๔ ตามล�ำดับที่จับฉลากได้
๒) ครูก�ำหนดระยะเวลาในการท�ำงานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม แล้วสุ่มตัวแทนกลุ่ม
ออกมาน�ำเสนอความรู้ที่หน้าชั้นเรียน ตามล�ำดับกลุ่มที่ ๑ - ๓
๓) นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ตั้งประเด็นค�ำถามหลังจากที่ตัวแทนกลุ่มน�ำเสนอความรู้จบแล้ว
กลุ่มละ ๑ ค�ำถาม แล้วให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบค�ำถามให้ถูกต้อง
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ขั้นที่ ๔ สรุปกฎเกณฑ์
๑) นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุดแล้วครูตั้งประเด็นค�ำถาม
ให้นักเรียนช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล
๒) นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้ ตามสถานการณ์จ�ำลอง และร่วมแสดงความคิดเห็นว่า
ลักษณะของสถานการณ์จ�ำลองที่ได้รับมีความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตมีความส�ำคัญ
ต่อชุมชน สังคม หรือไม่อย่างไร
๓) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เป็น Mind Map และวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
๔) ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก ณ ปัจจุบัน และจะร่วมกัน
สร้างตระหนักให้ความส�ำคัญเรื่องนี้ได้อย่างไร
๕) ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า จริยธรรม และการทุจริต ของแต่ละชุมชน สังคมมีความ
สอดคล้อง หรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ถ้าคนเราไม่เห็นความส�ำคัญ หรือแยกแยะไม่ออกว่าผลกระทบที่เกิด
จะส่งผลต่อสังคมโลกในอนาคตในด้านต่างๆ อย่างไร
๖) นักเรียนได้รับการชี้แนะจากครูผู้สอนให้สามารถศึกษาความรู้เสริมเพิ่มเติม เรื่อง
ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม และการทุจริต ของโรงเรียนสุจริตได้ในเว็ปไซต์ของโรงเรียนสุจริต
		 ขั้นที่ ๕ น�ำไปใช้
๗) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันก�ำหนดแนวทางว่าจริยธรรมใดสามารถแก้ปัญหาการทุจริต
ทั้งในประเทศ และสังคมโลกได้ และน�ำมาเขียนใส่ในกระดาษชาร์ตที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันเผยแพร่ให้นักเรียน ครู ชุมชน หรือน�ำมาจัดป้ายนิเทศ เพื่อปลุกจิตส�ำนึกกระตุ้นจริยธรรม
ต้านทุจริต
๘) นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม ส่ ง ตั ว แทนออกมาน� ำ เสนอผลงานที่ ห น้ า ชั้ น เรี ย น โดยครู แ ละ
เพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้เมื่อเจอสถานการณ์
การทุจริตในอนาคต และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) สื่อการเรียนรู้
๑.๑วีดีโอ เรื่อง นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่คอร์รัปชัน ตอน แป๊ะเจี๊ยะ ตอน ส่งเสริมลูกน้อง
๑.๒ วีดีโอ เรื่อง รับสินบน ฯลฯ
๑.๓ หนังสือเรียน/หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
๒) แหล่งการเรียนรู้
๒.๑ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน/สถานการณ์ที่พบได้ในชุมชน
๒.๒ ห้องสมุดโรงเรียน
๒.๓ ห้องเทคโนโลยีในโรงเรียน
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) ผลงานนักเรียน
๕.๒ เกณฑ์การตัดสิน
๑) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (ข้อ ๑)
ช่วงคะแนน
๗-๙
๔-๖
๑-๓

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียน
ช่วงคะแนน
๘ - ๑๐
๕–๗
๐-๔

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหว่าง
เวลา ๒ ชั่วโมง
ผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ สามารถแยกแยะ พร้อมยกตัวอย่างระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๒.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๒.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสถานะเอกชนได้ท�ำกิจกรรม หรือได้การกระท�ำต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อน
หรือของกลุ่มในสังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า  การลงทุน
เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น
๒) ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ (ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท�ำการใดๆ ตามหน้าที่ หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด�ำเนินการในอีก
ส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด�ำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท�ำการใดๆ ของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจึงมีวตั ถุประสงค์หรือมีเป้าหมาย เพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม
๓) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายถึง การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ตกอยูใ่ นฐานะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในรูปแบบต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ห้ามไว้ และยังได้เข้าไปพิจารณาด�ำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
ในกิจการของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไป
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แอบแฝง หรือได้น�ำประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสิน
ใจในการด�ำเนินการใดๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของการด�ำเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
๑.๑ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๑.๒ ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การสังเกต การระบุ จ�ำแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม		
๑) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๓) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรงกลัว ต่อบาปตามหลักของศาสนา
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นน�ำ
๑) ครูอ่านพระราชด�ำรัส หรือพระบรมราโชวาท ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมให้เพื่อน
นักเรียนฟัง
๒) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับพระราชด�ำรัส หรือพระบรมราโชวาท ที่เกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนรวม โดยครูพยายามเชื่อมโยง
		 ขั้นสอน
๑) ชมคลิปวีดีโอ พระราชด�ำรัส ในหลวง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยที่มาของคลิปวีดีโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=HUwr๑tDiEFI&feature=youtu.be
๒) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ พระราชด�ำรัสของในหลวงเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ โดยครูพยายามชี้ให้เห็นเรื่องของการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
๓) แจกใบความรู้ เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนศึกษา
๔) แจกใบงาน เรือ่ ง มารูจ้ กั ประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม และการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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ชั่วโมงที่ ๒
๑) สนทนา  อภิปราย ความรู้เดิม เกี่ยวกับประเด็นของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ ๔ - ๕ คน
๓) แจกใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ในรูปแบบต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มศึกษา
๔) แจกใบงาน เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
		 ขั้นสรุป
๕) ร่วมกันเกีย่ วกับประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวมและการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวีดีโอ พระราชด�ำรัส ในหลวงเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยที่มาของคลิปวีดีโอ
คือ
https://www.youtube.com/watch?v=HUwr1tDiEFI&feature=youtu.be
๒) ตัวอย่าง พระราชด�ำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม
๓) ใบความรู้ เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔) ใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๕) ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ในรูปแบบต่างๆ
๖) ใบงาน เรือ่ ง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์สว่ นรวม
๗) กระดาษชาร์ต
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) ประเมินใบงาน เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) ประเมินใบงาน เรือ่ ง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์
ส่วนรวม
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๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินใบงาน
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประโยชน์ส่วนตน หมำยถึง กำรที่บุคคลทั่วไปในสถำนะเอกชน หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสถำนะ
เอกชนได้ท�ำกิจกรรม หรือได้กำรกระท�ำต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญำติ เพื่อน หรือของ
กลุ่มในสังคม ที่มีควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรประกอบอำชีพ กำรค้ำ กำรลงทุน เพื่อ
หำประโยชน์ในทำงกำรเงินหรือในทำงทรัพย์สินต่ำงๆ เป็นต้น
ประโยชน์สว่ นรวม หรือประโยชน์สาธารณะ หมำยถึง กำรทีบ่ คุ คลใดๆ ในสถำนะทีเ่ ป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ (ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำนของรัฐ) ได้กระท�ำกำรใดๆ ตำมหน้ำทีห่ รือได้ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ นั เป็นกำรด�ำเนินกำรในอีกส่วนหนึง่
ที่แยกออกมำจำกกำรด�ำเนินกำรตำมหน้ำที่ในสถำนะของเอกชนกำรกระท�ำกำรใดๆ ของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐจึงมีวตั ถุประสงค์หรือมีเป้ำหมำย เพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม หรือกำรรักษำผลประโยชน์สว่ นรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมำยถึง
กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ตกอยู่ในฐำนะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติห้ำมไว้
และยังได้เข้ำไปพิจำรณำด�ำเนินกำรในกิจกำรสำธำรณะทีเ่ ป็นกำรด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำทีใ่ นกิจกำร
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐพิจำรณำได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำไปแอบแฝง
หรือได้น�ำประโยชน์ส่วนตนเข้ำไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ หรือเข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรตัดสินใจ
ในกำรด�ำเนินกำรใดๆ ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของกำรด�ำเนินงำนที่เป็นกิจกำรส่วนรวมของรัฐ
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ใบงาน
เรื่อง มารู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
คำาชี้แจง นักเรียนสรุปประเด็น และยกตัวอย่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคล คือ ……………………….......
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ตัวอย่ำง เช่น

ประโยชน์ส่วนรวม คือ ………………………….......
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ตัวอย่ำง เช่น

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม คือ …………………….......
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ตัวอย่ำง เช่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
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ตัวอย่าง
พระราชด�ำรัส พระบรมราโชวาท
...บ้านเมืองของเราก�ำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทางทีเ่ ราจะช่วยกัน
ได้ ก็คือ การที่ท�ำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง
พระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓)
...การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จ�ำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และ
ความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือน
ถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย...
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔)
...คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวม
ที่ส�ำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท�ำงานส�ำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น
คุณประโยชน์แท้จริงได้ส�ำเร็จ...
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)
...สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง
ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง...
พระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
(ในพิธีประดับยศนายต�ำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙)
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ใบความรู้
ตัวอย่าง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ
๑.๑ นำยสุจริต ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง
ในวันดังกล่ำว นำยรวย นำยก อบต. ได้มอบงำช้ำงจ�ำนวนหนึ่งคู่ให้แก่ นำยสุจริต เพื่อเป็นของที่ระลึก
นำยสุจริต ได้มอบงำช้ำงดังกล่ำวให้หน่วยงำนต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่ำพร้อมทั้งด�ำเนินกำรให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบ และกฎหมำย แต่ต่อมำ นำยสุจริต พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สมควรรับงำช้ำงดังกล่ำวไว้
จึงเร่งให้หน่วยงำนต้นสังกัดคืนงำช้ำงให้แก่ นำยรวย
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๓ ประกอบประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ ประกอบข้อ ๕ (๒)
ได้ก�ำหนดว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใด ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นที่มิใช่ญำติ ซึ่งมี
มูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนจะต้องแจ้งรำยละเอียด
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ กำรรั บ ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นำจแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน หรื อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีในทันทีที่สำมำรถกระท�ำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน หรือไม่
เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรำกฏว่ำ เมื่อนำยสุจริต ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ได้รับงำช้ำงแล้ว
ได้ส่งให้หน่วยงำนต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่ำ พร้อมทั้งด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบและกฎหมำย
แต่ต่อมำ นำยสุจริต พิจำรณำเห็นว่ำไม่สมควรรับงำช้ำงดังกล่ำวไว้ จึงส่งคืนให้นำยรวยไป โดยใช้ระยะ
เวลำในกำรตรวจสอบระเบียบแนวทำงปฏิบัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อควำมรอบคอบ และส่งคืนงำช้ำง
แก่นำยรวยภำยใน ๓ วัน จำกข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่ำนำยสุจริตมิได้มีเจตนำ หรือมีควำมประสงค์ที่จะรับ
งำช้ำงนั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่อย่ำงใด
๑.๒ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญจำกผู้บริหำรของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชน
รำยนั้น ชนะกำรประมูลรับงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐ
๑.๓ กำรที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค�ำมูลค่ำมำกกว่ำ ๑๐ บำท แก่เจ้ำหน้ำที่ในปี
ที่ผ่ำนมำ และปีนี้เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดคืนภำษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ
เพรำะคำดว่ำจะได้รับของขวัญอีก
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๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ และได้รับ
ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค�ำวินิจฉัย หรือข้อเสนอแนะ
ที่เป็นธรรม หรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ
๑.๕ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั ชุดไม้กอล์ฟจากผูบ้ ริหารของบริษทั เอกชน เมือ่ ต้องท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั เอกชนแห่งนัน้ ก็ชว่ ยเหลือให้บริษทั นัน้ ได้รบั สัมปทาน เนือ่ งจากรูส้ กึ ว่าควรตอบแทนทีเ่ คยได้รบั
ของขวัญมา
๒. การท�ำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
๒.๑ นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค
หารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่
เร่งรัดภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่
หุ้ น ส่ ว นผู ้ จั ด การของผู้ประกอบการดังกล่ าว รวมทั้ ง พนั ก งานของผู ้ ป ระกอบการนั้ น อี ก หลายคน
ในขณะที่ตนก�ำลังด�ำเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัย
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตาม
มาตรา ๘๓ (๓) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ การทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างท�ำสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซือ้ คอมพิวเตอร์
ส�ำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๓ ผู้บริหารหน่วยงานท�ำสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่
หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
๒.๔ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็นผู้ท�ำบัญชีให้กับบริษัท
ที่ต้องถูกตรวจสอบ
๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก�ำดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในฐานะเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยา
ประมูลซื้อที่ดินและท�ำสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดิน
โฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑)
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๓. การท�ำงานหลังจากออกจากต�ำแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ
๓.๑ อดีตผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพิ่งเกษียณอายุราชการไปท�ำงานเป็นที่ปรึกษา
ในบริษัทผลิตหรือขายยา  โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาล
ซื้อยาจากบริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่พฤติการณ์เช่นนี้ มีมูลความผิดทั้งทางวินัย และทางอาญา
ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่า
ตนมี ต� ำ แหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ ทั้ ง ที่ ต นมิ ไ ด้ มี ต� ำ แหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ นั้ น เพื่ อ แสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ค วรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓
๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไป
ท�ำงาน ในบริษัทผลิตหรือขายยา
๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น
๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กษียณมาท�ำงานในต�ำแหน่งเดิมทีห่ น่วยงานเดิมโดยไม่คมุ้ ค่ากับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
๔. การท�ำงานพิเศษ
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี ๖ ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัท
รับจ้าง ท�ำบัญชี และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี และมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้าง
ท�ำบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู่ และจังหวัดใกล้เคียง
กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจาก
ผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น�ำไปยื่นแบบแสดงรายการช�ำระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๙ (๗) (๘) และอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต และยังกระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา  ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
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๔.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต�ำแหน่งหน้ าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
๔.๓ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลา
ไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย
๕. การรู้ข้อมูลภายใน
๕.๑ นายช่าง ๕ แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น�ำข้อมูล
เลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ ๔๗๐ MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผอู้ นื่ จ�ำนวน ๔๐ หมายเลข
เพือ่ น�ำไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ นี่ ำ� ไปใช้รบั จ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บคุ คลทัว่ ไป คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๔
และมีความผิดวินัย ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่ าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๔๔ และ ๔๖
๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อ
ที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น
๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้
เปรียบในการประมูล
๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น�ำเก้าอี้
พร้อมผ้าคุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น�ำไปใช้ในงานมงคล
สมรส ของบุตรสาว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์
ทั้งที่บ้านพักและงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระท�ำของ
จ�ำเลยนับเป็นการใช้อ�ำนาจโดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัย และอาญา  ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยาน
หลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท�ำของจ�ำเลย เป็นการทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ซื้อท�ำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ
และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๕๑ และ ๑๕๗
จึงพิพากษาให้จ�ำคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ค�ำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา
คดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�ำคุกจ�ำเลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
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๖.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น�ำน�้ำมัน ในรถยนต์ไปขาย
และน� ำ เงิ น มาไว้ ใช้ จ ่ า ยส่ ว นตั ว ท� ำ ให้ ส ่ ว นราชการต้ อ งเสี ย งบประมาณ เพื่ อ ซื้ อ น�้ ำ มั น รถมากกว่ า
ที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์
ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
๖.๓ การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่ายค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�ำรถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๗. การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต�ำบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาฯ และ ตรวจรับงานทัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามแบบรูปรายการทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ เมือ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ได้ติดป้ายชื่อของตนและพวกการกระท�ำดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท�ำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย
หรือสวัสดิภ าพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติต าม หรือปฏิบัติก ารไม่ชอบด้วยอ�ำนาจหน้ าที่
มีมลู ความผิดทัง้ ทางวินยั อย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผมู้ อี ำ� นาจ แต่งตัง้ ถอดถอน และส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทราบ
๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อน�ำโครงการตัดถนน สร้างสะพาน
ลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
๗.๓ การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
๘. การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น�ำบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุม ท�ำขึ้นในวันเกิดเหตุ
รวมเข้าส�ำนวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา ซึ่งเป็น
ญาติของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัย
อย่างร้ายแรง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้า
ส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี
เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๑๐. การขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ
๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด โดยไม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนคน จ�ำนวนงาน และจ�ำนวนวัน
อย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ�ำนวน ๑๐ วัน แต่ใช้เวลาในการท�ำงานจริงเพียง ๖ วัน
โดยอีก ๔ วัน เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว
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ใบงาน
เรื่อง ช่วยกันยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
คำาชี้แจง นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ตัวอย่าง

กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ

กำรท�ำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญำ

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
กำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์
แก่เครือญำติ
กำรท�ำงำนหลังจำกออกจำกต�ำแหน่งหน้ำที่
สำธำรณะหรือหลังเกษียณ
กำรท�ำงำนพิเศษ

กำรรู้ข้อมูลภำยใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
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รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน
กับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ
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ตัวอย่าง

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๑ ชื่อหน่วย การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทาง
เวลา ๒ ชั่วโมง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน  
๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๒ สามารถคิดแยกแยะ และยกตัวอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเสนอแนะแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ
ไปขัดแย้งและผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท�ำให้ตัดสินใจได้ยากในอัน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ
๑) รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่
๑.๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)
๑.๒ การท�ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)
๑.๓ การท� ำ งานหลั ง จากออกจากต� ำ แหน่ ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ (Postemployment)
๑.๔ การท�ำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
๑.๕ การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)
๑.๖ การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your
employer’s property for private advantage)
๑.๗ การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Porkbelling)
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๒) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ การก�ำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and
disqualification from office)
๒.๒ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะ
ทราบ (Disclosure of personal interests)
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการคิด
๑.๑ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๑.๒ ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
๒) ความสามารถในการสื่อสาร (อ่าน ฟัง พูด เขียน)
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (การสังเกต การระบุ จ�ำแนก วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป)
๓.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม		
๑) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๒) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๓) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัว ต่อบาปตามหลักของศาสนา
๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
		 ขั้นน�ำ
๑) ชมคลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยมีที่มาของคลิปวีดีโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q
๒) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยครูพยายามเชื่อมโยง
ให้เห็นถึงประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน จากเหตุการณ์ในคลิปวีดีโอ
		 ขั้นสอน
๑) ชมคลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest โดยที่มา
ของคลิปวีดีโอ คือ https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
๒) สนทนาอภิปราย เกี่ยวกับคลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict
of interest โดยครูพยายามชี้ให้เห็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕ คน
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๔) แจกใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐกลุ่มต่างๆ ให้นักเรียนศึกษา
๕) แจกกระดาษชาร์ตให้แต่ละกลุม่ สรุปผังมโนทัศน์โอกาสทีจ่ ะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการประจ�ำ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้าราชการท้องถิ่นและประชาชน
๖) ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มน�ำเสนอ
๗) สนทนา อภิปราย สรุป โอกาสทีจ่ ะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่างๆ ร่วมกัน
		 ชั่วโมงที่ ๒
๑) สนทนา อภิปราย ความรูเ้ ดิม เกีย่ วกับประเด็นของผลประโยชน์ทบั ซ้อนในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน
๒) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕ คน
๓) นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
๔) แจกกระดาษชาร์ต โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมคิด ร่วมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน
๕) แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงาน
		 ขั้นสรุป
ร่วมกัน สนทนา  อภิปราย สรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวีดีโอ โตไปไม่โกง ตอน ผู้ตัดสิน โดยมีที่มาของคลิปวีดีโอ คือ
https://www.youtube.com/watch?v=4A7xpbbjm9Q
๒) คลิปวีดีโอ รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest โดยที่มาของ
คลิปวีดีโอ คือ https://www.youtube.com/watch?v=34Ixr18MPOs
๓) ใบความรู้ เรือ่ ง ตัวอย่างโอกาสทีจ่ ะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่างๆ
๔) ใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
๕) กระดาษชาร์ต
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๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
๓) การน�ำเสนอผลงาน
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
๓) แบบการประเมินผลการน�ำเสนอผลงาน
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
(.......................................)
............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

กลุ่มอาชีพ
๑. นักกำรเมือง

๒. ข้ำรำชกำรประจ�ำ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ใบความรู้
เรื่อง ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 กำรรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนต�ำแหน่งข้ำรำชกำรขึ้นเป็น
ผู้บริหำร
 กำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่ เพื่อให้บริษัทของตน หรือของพรรคพวกได้รับงำน/กำรจ้ำงเหมำ
จำกรัฐ
 กำรใช้ข้อมูลของทำงรำชกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์
 กำรแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งองค์กรอิสระที่ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล (Regulators) สัญญำ หรือสัมปทำน
ของรัฐ
 กำรใช้ต�ำแหน่งหน้ำที่เลือกผลักดันโครงกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญำติ/
พวกพ้อง
ทั่วไป
 กำรน�ำข้อมูลลับ / ข้อมูลภำยใน มำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง
 หัวหน้ำหน่วยงำนซึง่ ครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งตัง้ ให้ญำติ/คนสนิท/
คนที่มีควำมสัมพันธ์ฉันญำติขึ้นเป็นผู้อ�ำนวยกำรกองพัสดุ
 กำรช่วยญำติมิตร หรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอ�ำนำจ
 กำรรับผลประโยชน์ หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ
 กำรรับงำนนอก หรือกำรท�ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน
 กำรท�ำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม
 กำรน�ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำน้�ำมัน
 กำรน�ำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว
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กลุ่มอาชีพ
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รใู้ นระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมใน การโอน
กรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงิน หวังก้าวหน้า
ในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองใน การกู้เงินในวงเงินสูง
ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
 ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การเงิ น ใช้ อำ�นาจหน้ า ที่ ใ ห้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอขายที่ ดิ น หรื อ
บ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น ในโครงการของตนให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ของสถาบั น การเงิ น เพื่ อ แลกกั บ
ความสะดวกในการทำ�ธุรกิจกับสถาบันการเงิน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสำ�นักงานบัญชีเพื่อทำ�บัญชีและรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจำ�กัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น
 การกำ�หนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตน
หรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแก่ พ รรคพวก/ญาติ เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ใ น
การประมูล หรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศ หรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกำ�หนด การยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ�
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนำ�ยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน โดยผูม้ หี น้าทีด่ แู ลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าทีห่ น่วยงานกำ�หนดและไปเรียก
รับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ
 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทำ�หน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดย
รับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะ
กรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
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กลุ่มอาชีพ
๓. ข้าราชการท้องถิ่น

๔. ประชาชน

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๑ การเข้ามาดำ�เนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดำ�เนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็น
สมาชิก
ั ญาหรือรับเหมางาน
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นคูส่ ญ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เข้าไปมีสว่ นได้สว่ นเสียในฐานะผูร้ บั มอบอำ�นาจจากบริษทั
ห้างร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัท
ห้างร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกำ�ไรจากราคาที่ดิน
ทั้งในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กำ�หนด
ที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำ�สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของ
สมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
๓.๒ การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทำ�โครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ
ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
 การทีส่ มาชิกสภาท้องถิน่ ซึง่ มีบทบาทในการอนุมตั แิ ละตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
ฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบ
และใช้วิจารณญาณใน การตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์
สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดำ�เนินการในเขตพื้นที่
ของตน
การเสนอให้ค่านํ้าร้อนนํ้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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ใบความรู้
เรื่อง ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
๑. กำรน�ำทรัพย์สนิ ของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์สว่ นตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำนติดต่อธุระ
ส่วนตัว น�ำรถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
๒. กำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่ช่วยญำติ หรือบุคคลอื่นให้เข้ำท�ำงำน
๓. กำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ทรำบมำตรฐำน (spec) วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ะใช้ในกำรประมูลแล้วให้ขอ้ มูลกับบริษทั เอกชน เพือ่ ให้ได้เปรียบ
ในกำรประมูล
๔. กำรรับงำนนอกแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของตน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัย
ต�ำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรให้บริษัทเอกชน เจ้ำหน้ำที่รัฐน�ำเวลำรำชกำร
ไปท�ำงำนส่วนตัว
๕. กำรน�ำบุคคลำกรของหน่วยงำนมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๖. กำรรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีกำรตัดสินใจ
ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
๗. กำรเข้ำท�ำงำนหลังออกจำกงำนเดิมโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคย
ด�ำรงต�ำแหน่งมำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท�ำงำนเป็นผู้บริหำร
หน่วยงำนก�ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคม แล้วไปท�ำงำนในบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์
๘. กำรลัดคิวให้กับผู้ใช้บริกำรที่คุ้นเคย
๙. กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
๑๐. กำรให้ของขวัญหรือของก�ำนัลเพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
๑๑. กำรซื้อขำยต�ำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อ
ให้ได้มำซึ่งกำรเลื่อนระดับ ต�ำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ
๑๒. กำรเพิกเฉยต่อกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๓. กำรเรียกร้องผลตอบแทนจำกกำรใช้อิทธิพลในต�ำแหน่งหน้ำที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
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๑๔. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรือผู้อื่น
๑๕. การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ใช้อ�ำนาจหน้าที่ท�ำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้างท�ำสัญญา ซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
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