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หน่วยที่ ๓ 

เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓	เรื่อง	ยกระดับดัชนี	สร้�งพลเมืองดีในสังคม	 เวลา	๖	ชัว่โมง/	๒	สปัด�ห์
   
เรื่องที่ ๓.๑ จริยธรรมนำาพลเมืองในสังคม

สาระสำาคัญ 
	 คว�มหม�ยของจริยธรรม	คุณสมบัติท�งคว�มประพฤติที่สังคมมุ่งหวัง	ภ�ยใต้ขอบเขตของ
มโนธรรม	อันเป็นหน้�ที่ที่สม�ชิกในสังคมพึงปฏิบัติต่อตนเองและสังคม	เพื่อก่อให้เกิดคว�มเจริญรุ่งเรือง
ขึ้นในสังคม	อันมีองค์ประกอบอื่นๆ	เข้�ม�ร่วมด้วย	อ�ทิเช่น	ค่�นิยม	จรรย�บรรณ	ธรรม�ภิบ�ล	เป็นต้น
 
วัตถุประสงค์ 
	 เพื่อให้นักศึกษ�
		 ๑.	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รนำ�จริยธรรมม�ใช้ในชีวิตประจำ�วัน	
	 ๒.	ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมนำ�ชีวิต 
	 ๓.	มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงค่�นิยม	จรรย�บรรณ	และธรรม�ภิบ�ล	

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.	คว�มหม�ยของจริยธรรม	ค่�นิยม	จรรย�บรรณ	และธรรม�ภิบ�ล
	 ๒.	โครงสร้�งแนวคิดท�งจริยธรรมนำ�ชีวิต

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
	 ๑.	บรรย�ยประกอบ	PowerPoint
	 ๒.	 แบ่งกลุ่มให้นักศึกษ�ค้นคว้�เกี่ยวกับคำ�ท่ีมีคว�มหม�ยใกล้เคียงกับจริยธรรม	 ได้แก่ 
ค่�นิยม	จรรย�บรรณ	และธรรม�ภิบ�ล
	 ๓.	 นำ�เสนอผลก�รค้นคว้�และวิพ�กษ์ร่วมกันในรูปแบบต่�งๆ	 เช่น	 โต้ว�ที	 บทบ�ทสมมุติ	
ส�ธิต	สื่อส่งเสริมค่�นิยม	ฯลฯ
	 ๔.	อ�จ�รย์สรุปแนวคิดจริยธรรมนำ�ชีวิต
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สื่อการเรียนรู้
	 วีดิทัศน์ประกอบก�รเรียนรู้	จัดกิจกรรมแบบ	Active	Learning

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	แบบทดสอบ	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)
	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม	(ใช้แบบประเมินต�มหน่วยที่	๑)
	 ๓.	แบบประเมินโครงง�น
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หน่วยที่ ๓ 

เรื่อง ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๓  ชื่อหน่วย	ก�รเรียนรู้ด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต		 	 	 	 ระดบัอดุมศกึษ�
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓	เรื่อง	ยกระดับดัชนี	สร้�งพลเมืองดีในสังคม	 เวลา	๖	ชัว่โมง/	๒	สปัด�ห์
   

เรื่องที่ 

 ๓.๒ การยับยั้งและป้องกันการทุจริต

 ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต

สาระสำาคัญ 
	 แนวท�งก�รยับยั้งและป้องกันก�รทุจริต	ด้วยก�รแจ้งข่�วส�ร	

วัตถุประสงค์ 
	 เพื่อให้นักศึกษ�
		 ๑.		มีคว�มรู้เกี่ยวกับกฎหม�ย	กฎระเบียบ	ม�ตรก�รท�งสังคมที่เกี่ยวกับก�รทุจริต	
	 ๒.		ส�ม�รถบอกแหล่งแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริตได้

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ม�ตรก�รท�งสังคม	กฎระเบียบ	กฎหม�ย	และก�รลงโทษ

	 ๒.		ข่�วใหม่ๆ	แนวท�งใหม่ๆ	กรณีศึกษ�เกี่ยวกับก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

 ๑.		กรณีศึกษ�ผลของก�รทุจริต	ผลของม�ตรก�รท�งสังคม	กฎหม�ย	ฯลฯ	เหตุก�รณ์ปัจจุบัน
	 ๒.		แบ่งกลุ่มอภิปร�ย	วิเคร�ะห์เกี่ยวกับผลท�งกฎหม�ย	ผลกระทบท�งสังคม	
	 ๓.		ห�ข้อสรุปร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้
	 ๑.		กรณีศึกษ�
	 ๒.		ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
	 ๓.		ฟลิปช�ร์ต
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การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	ทดสอบคว�มรู้ก่อนและหลังเรียน
	 ๒.	แบบประเมินก�รมีส่วนร่วม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

	 ก�รทจุรติเป็นหนึง่ในประเดน็ทีท่ั่วโลกแสดงคว�มกงัวล	อนัเนือ่งม�จ�กเปน็ปญัห�ทีม่คีว�ม

ซับซ้อน	 ย�กต่อก�รจัดก�รและเก่ียวข้องกับทุกภ�คส่วน	 เป็นที่ยอมรับกันว่�ก�รทุจริตนั้นมีคว�มเป็นส�กล 

เพร�ะมีก�รทุจริตเกิดขึน้ในทกุประเทศ	ไมว่�่จะเปน็ประเทศท่ีพฒัน�แลว้หรือประเทศท่ีกำ�ลงัพฒัน�	ก�รทุจริต

เกดิขึน้ทัง้ในภ�ครฐัและภ�คเอกชน	หรอืแมก้ระทัง่ในองคก์รทีไ่มแ่สวงห�ผลกำ�ไรหรอืองคก์รเพือ่ก�รกศุล	ในปจัจุบนั

ก�รกล่�วห�และก�รฟ้องร้องคดีก�รทุจริตยังมีบทบ�ทสำ�คัญในด้�นก�รเมืองม�กกว่�ช่วงที่ผ่�นม� 

รฐับ�ลในหล�ยประเทศมผีลก�รปฏบิตังิ�นทีไ่มโ่ปรง่ใสเท�่ทีค่วร	องคก์รระดบัโลกหล�ยองคก์รเสือ่มเสยี

ชื่อเสียง	เนื่องม�จ�กเหตุผลด้�นคว�มโปร่งใส	สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่�งเฝ้�รอที่จะได้นำ�เสนอข่�วอื้อฉ�ว

และก�รประพฤติผิดจริยธรรมด้�นก�รทุจริต	 โดยเฉพ�ะบุคคลซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงต่�งถูกเฝ้�จับจ้องว่�

จะถกูสอบสวนเมือ่ใด	อ�จกล�่วไดว้�่ก�รทจุรติเปน็หนึง่ในปญัห�ใหญท่ีจ่ะขดัขว�งก�รพฒัน�ประเทศ

ให้เป็นรัฐสมัยใหม่	ซึ่งต่�งเป็นที่ทร�บกันดีว่�ก�รทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ	ที่ควรให้คว�มสำ�คัญ

ในว�ระของก�รพัฒน�ประเทศของทุกประเทศ	

	 ก�รสร�้งวนิยั	คณุธรรม	จรยิธรรมเพือ่ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติเปน็สิง่สำ�คญัเพือ่ให้

เด็กและเย�วชนมีจิตสำ�นึกในก�รต่อต้�นก�รทุจริต	ปลูกจิตสำ�นึก	ปรับเปลี่ยนฐ�นก�รคิดให้แก่เย�วชน	

ให้เกิดคว�มตระหนักถึงผลกระทบของก�รทุจริตคอร์รัปชัน	พัฒน�ง�นให้เกิดคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้	

สร้�งคว�มแข็งแกร่งให้ตนเอง	องค์กร	และส่งผลต่อประเทศช�ติในที่สุด	

๓.๑ จริยธรรมป้องกันการทุจริต

	 คำ�ว่�	“คณุธรรม	จริยธรรม”	เป็นคำ�ทีค่นส่วนใหญ่จะกล่�วควบคู่กนัเสมอจนทำ�ให้เข้�ใจผดิ	

ได้ว่�	ทั้งสองคำ�มีคว�มหม�ยอย่�งเดียวกันหรือมีคว�มหม�ยเหมือนกัน	แท้ที่จริงแล้วคำ�ว่�	“คุณธรรม”	

กับคำ�ว่�”จริยธรรม”	เป็นคำ�แยกออกได้	๒	คำ�	และมีคว�มหม�ยแตกต่�งกันคำ�ว่�	“คุณ”	แปลว่�	คว�มดี	

เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยเป็นท�งน�มธรรม	ส่วนคำ�ว่�	“จริย”	แปลว่�	คว�มประพฤติกริย�ที่ควรประพฤติ	

เป็นคำ�ที่มีคว�มหม�ยท�งรูปธรรม	

	 ดังนั้น	จริยธรรมจึงมี	๒	คว�มหม�ย	คือ	คว�มประพฤติดีง�ม	เพื่อประโยชน์สุขของตนและ

สงัคม	ซึง่มีพืน้ฐ�นม�จ�กหลกัศลีธรรมท�งศ�สน�	ค�่นยิมท�งวฒันธรรม	ประเพณ	ีหลกักฎหม�ย	จรรย�

บรรณวิช�ชีพและอีกคว�มหม�ยหนึ่ง	คือ	ก�รรู้จักไตร่ตรองว่�อะไรควรทำ�	ไม่ควรทำ�

	 องคป์ระกอบของจรยิธรรม	จรยิธรรมจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยก�รใชม้โนธรรมภ�ยในจติใจของบุคคล

ประเมินคุณค่�ของสิ่งใดๆ	 เพื่อห�เหตุผลแยกแยะส่ิงถูกผิด	 คว�มควร	 ไม่ควร	 แล้วตัดสินใจเลือกแสดง

พฤติกรรมนั้นออกม�ภ�ยนอก	 เพื่อบ่งบอกว่�เป็นคนดีของหมู่คณะนั้น	ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งภ�ยในและ
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ภ�ยนอกเปน็ส่วนเกือ้หนนุให้เกดิจรยิธรรมขึน้ในบุคคล	ไดแ้ก	่คว�มรูเ้หตผุล	คอื	คว�มเข�้ใจในคว�มถกูตอ้ง 

ส�ม�รถแยกแยะและตดัสนิใจไดว้�่อะไรถูกตอ้งไมถ่กูต้องด้วยคว�มคดิ	อ�รมณค์ว�มรูส้กึผดิชอบชัว่ดี	คอื	

คว�มพึงพอใจ	ศรัทธ�	คว�มเลื่อมใสยอมรับที่จะนำ�ม�เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติ	พฤติกรรมก�รแสดงออก	

คือก�รแสดงออกที่บุคคลได้ตัดสินใจแล้วว่�เป็นก�รกระทำ�ถูกหรือผิดในสถ�นก�รณ์แวดล้อมต่�งๆ

 ๓.๑.๑ คุณธรรม ๘ ประการ	ที่บุคคลทั่วไปควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงก�รทุจริต	มีดังนี้

	 	 	 ๓.๑.๑.๑	 ขยัน	 หม�ยถึง	 คว�มตั้งใจเพียรพย�ย�มทำ�หน้�ที่ก�รง�นอย่�งต่อเนื่อง

สมำ่�เสมอ	อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค	คว�มขยันต้องควบคู่กับก�รใช้สติปัญญ�แก้ปัญห�จนเกิด

ผลง�นสำ�เร็จต�มคว�มมุ่งหม�ย

	 	 	 ๓.๑.๑.๒	ประหยัด	หม�ยถึง	ก�รรู้จักเก็บออม	ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของตน	แต่พอ

ประม�ณให้เกิดประโยชน์	คุ้มค่�	ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ

	 	 	 ๓.๑.๑.๓	คว�มซื่อสัตย์	หม�ยถึง	ประพฤติตรงไม่เอนเอียง	ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	มีคว�ม

จริงใจ	ปลอดจ�กคว�มรู้สึกลำ�เอียงหรืออคติ

	 	 	 ๓.๑.๑.๔	มีวินัย	หม�ยถึง	ก�รยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ	

ซึ่งต้องมีวินัยในตนเองและมีวินัยต่อสังคม

	 	 	 ๓.๑.๑.๕	สุภ�พ	หม�ยถึง	เรียบร้อยอ่อนโยน	ละมุนละม่อม	มีกิริย�ม�รย�ทที่ดีง�ม	

มีสัมม�ค�รวะ

	 	 	 ๓.๑.๑.๖	สะอ�ด	หม�ยถึง	ปร�ศจ�กคว�มมัวหมองทั้งก�ยใจและสภ�พแวดล้อม

คว�มผ่องใสเป็นที่เจริญต�	ทำ�ให้เกิดคว�มสบ�ยใจแก่ผู้พบเห็น

	 	 	 ๓.๑.๑.๗	ส�มัคคี	หม�ยถึง	คว�มพร้อมเพรียงกัน	คว�มกลมเกลียวกัน	

คว�มปรองดองกัน	 คว�มร่วมใจกันปฏิบัติง�นให้บรรลุผลต�มที่ต้องก�ร	 เกิดก�รง�นอย่�งสร้�งสรรค์	

ปร�ศจ�กก�รทะเล�ะวิว�ท

	 	 	 ๓.๑.๑.๘	มีนำ้�ใจ	หม�ยถึง	คว�มจริงใจที่ไม่เห็นแต่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง	

แตเ่หน็อกเหน็ใจเห็นคณุค�่ในเพ่ือนมนุษย	์มคีว�มเอือ้อ�ทรเอ�ใจใสใ่นคว�มสนใจ	ในคว�มต้องก�ร	คว�ม

จำ�เป็น	คว�มทุกข์ของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้คว�มช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

 ๓.๑.๒ คุณธรรมแห่งความพอเพียง	 ก�รฝึกตนให้มีคว�มพอเพียง	 เป็นวิธีก�รพัฒน�ตน	

ด้�นคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองชั้นสูง	 เพร�ะเป็นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคคล	 ในก�รควบคุม

คว�มประพฤตกิ�รปฏิบัตขิองตนให้อยูใ่นกรอบพฤตกิรรมท่ีพงึปร�รถน�ของสงัคม	ทัง้ในสภ�พก�รณป์กติ

และเผชิญปัญห�หรือขัดแย้ง	ก�รฝึกตนเป็นวิธีก�รพัฒน�คุณธรรม	จริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด	เพร�ะ

เป็นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคคล	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑.๒.๑	ก�รฝึกวินัยขั้นพื้นฐ�น	เช่น	คว�มขยันหมั่นเพียร	ก�รพึ่งตนเอง	คว�มตรง

ต่อเวล�	คว�มรับผิดชอบ	ก�รรู้จักประหยัดและออม	คว�มซื่อสัตย์	คว�มมีสัมม�ค�รวะ	คว�มรักช�ติ
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	 	 	 ๓.๑.๒.๒	ก�รรักษ�ศีลต�มคว�มเชื่อในศ�สน�ของตน	ศีลเป็นตัวกำ�หนดที่จะทำ�ให้

งดเว้นในก�รที่จะทำ�ชั่วร้�ยใดๆ	 อยู่ในจิตใจ	 ส่งผลให้บุคคลมีจิตท่ีเข้มแข็งรู้เท่�ทันคว�มคิด	 ส�ม�รถ

ควบคุมตนได้

	 	 	 ๓.๑.๒.๓	 ก�รทำ�สม�ธิ	 เป็นก�รฝึกให้เกิดคว�มตั้งมั่นของจิตใจทำ�ให้เกิดภ�วะ 

มอี�รมณ์หน่ึงเดยีวของกศุลจติเป็นจติใจทีส่งบผอ่งใสบริสทุธิเ์ป็นจติใจทีเ่ขม้แข็ง	มัน่คง	แนว่แน	่ทำ�ใหเ้กดิ

ปัญญ�ส�ม�รถพิจ�รณ�เห็นทุกอย่�งตรงสภ�พคว�มเป็นจริง

   ๓.๑.๒.๔	ฝึกก�รเป็นผู้ให้	 เช่น	ก�รรู้จักให้อภัย	 รู้จักแบ่งปันคว�มรู้	 คว�มดีคว�มชอบ	

บริจ�คเพื่อส�ธ�รณะประโยชน์	อุทิศแรงก�ยแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใด	ๆ

 ๓.๑.๓ ความซื่อสัตย์: คุณธรรมพื้นฐานในการป้องกันการทุจริต	 คือ	 ประพฤติตรง 

ไม่เอนเอียง	ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม	มีคว�มจริงใจ	ปลอดจ�กคว�มรู้สึกลำ�เอียงหรืออคติ	ผู้ที่มีคว�มซื่อสัตย์	คือ	

ผู้ที่มีคว�มประพฤติตรงทั้งต่อหน้�ที่ต่อวิช�ชีพ	 ตรงต่อเวล�	 ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกง	 คดโกง	 ทั้งท�งตรง

และท�งอ้อม	 รับรู้หน้�ที่ของตนเองและปฏิบัติอย่�งเต็มที่ถูกต้อง	 คนที่มีคว�มซื่อสัตย์จะเป็นผู้ยึดมั่นใน

หลกัคว�มจรงิและคว�มถกูต้องในก�รดำ�เนนิชวีติ	ประพฤติตรงต�มคว�มเปน็จริงต่อตนเองและผู้อืน่	ทัง้

ท�งก�ย	ว�จ�	ใจ	มีคว�มละอ�ยและเกรงกลัวต่อก�รกระทำ�ผิด	คนมีศีลธรรมหรือมนุษยธรรมที่ส�ม�รถ

เรียกได้ว่�เป็นอ�รยะชน	จะมีคว�มประพฤติดี	ประพฤติชอบ	และมีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	๓	ประก�ร	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑.๓.๑	 ก�ยสุจริต	 เป็นคว�มสุจริตท�งก�ย	ทำ�สิ่งที่ดีง�มถูกต้อง	 ประพฤติชอบ

ด้วยก�ย	ละเว้นก�รบีบคั้น	เบียดเบียน	มีเมตต�กรุณ�	ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคร�ะห์กัน	ไม่แย่งชิงลักขโมย	

หรือเอ�รัดเอ�เปรียบแต่เค�รพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน	 ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของ

หวงของผู้อื่น	ไม่ห่มเหงจิตใจ	หรือทำ�ล�ยหลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลผู้อื่น

	 	 	 ๓.๑.๓.๒	วจีสุจริต	เป็นคว�มสุจริตท�งว�จ�	ทำ�สิ่งที่ดีง�ม	ถูกต้อง	ประพฤติชอบ

ด้วยว�จ�	ละเว้นก�รพูดเท็จ	โกหกหลอกลวง	กล่�วแต่คำ�สัตย์	ไม่จงใจพูดให้ผิดจ�กคว�มจริง	เพร�ะเห็นแก่

ประโยชน์	ไม่พูดส่อเสียด	ยุยง	สร้�งคว�มแตกแยก	พูดแต่คำ�ที่ส่งเสริมส�มัคคี	ละเว้นจ�กก�รพูดคำ�หย�บค�ย

สกปรกเสยีห�ย	พดูแตค่ำ�สภุ�พ	นุม่นวลควรฟงั	รวมถงึก�รละเวน้จ�กก�รพดูเหลวไหลเพอ้เจอ้	พดูแตค่ำ�จรงิ

มีเหตุผล	มีส�ระประโยชน์	และถูกก�ลเทศะ

	 	 	 ๓.๑.๓.๓	มโนสุจริต	เป็นคว�มสุจริตท�งใจ	ทำ�สิ่งที่ดีง�มถูกต้อง	ประพฤติชอบด้วยใจ	

ไมล่ะโมบไม่เพง็เล็งคดิห�ท�งเอ�แตไ่ด	้ใหค้ดิเสยีสละ	ทำ�ใจใหก้ว�้งขว�ง	ไมค่ดิร�้ยมุง่เบยีดเบยีนหรอืเพง่

มองในแง่ที่จะทำ�ล�ย	ตั้งบนคว�มปร�รถน�ดี	แผ่ไมตรี	มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน	มีคว�มเห็นถูกต้องเป็น

สมัม�ทฐิเิข�้ใจในหลกักรรมว่�	ทำ�ดมีผีลด	ีทำ�ชัว่มผีลชัว่	รูเ้ท�่ทนัคว�มจรงิทีเ่ปน็ธรรมด�ของโลกและชีวติ	

มองเห็นคว�มเป็นไปต�มเหตุแห่งปัจจัย	 มนุษย์เร�เป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน	 ตัวเร�เป็นสิ่งแวดล้อม 

ของผูอ้ืน่	เร�จงึควรมจิีตใจเกือ้กลูต่อกนัมเีมตต�ไมตรใีนฐ�นะทีเ่ร�เปน็ส่ิงแวดล้อมของเพ่ือนมนษุย	์เร�จึง

มีคว�มสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มท�งสงัคม	นบัตัง้แตก่�รอยูร่่วมกันในครอบครัวเร�ทกุคนควรเปน็ผู้ทีม่วีนิยั

ในก�รดำ�รงชีวิต	 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 มีคว�มส�มัคคีรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	 

รู้บทบ�ทของตน	ให้คว�มช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ส�ม�รถแก้ปัญห�และขจัดคว�มขัดแย้งได้
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 ๓.๑.๔ ฆราวาสธรรม ๔ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงปกครองแผ่นไทยด้วยธรรมะ

ด้วยก�รแสดงพระองค์เป็นตัวอย�่งโดยตลอด	 มีพระบรมร�โชว�ทอันเป็นไปด้วยพระธรรมม�โดยตลอด

ต่อเนื่องสมำ่�เสมอด้วย	 “ฆร�ว�สธรรม	๔”	 ที่จำ�เป็นต้องน้อมนำ�	 ฆร�ว�สธรรม	๔	 ประก�ร	 ดังกล่�ว 

ม�ประดับแก่ตน	ประพฤติปฏิบัติให้ตนเองก้�วไปสู่คว�มเป็นอริยบุคคลในภ�ยหน้�	ประกอบด้วย

	 	 ๓.๑.๔.๑	สัจจะ	คว�มจริง	คือ	ดำ�รงมั่นในสัจจะ	ซื่อตรง	ซื่อสัตย์	จริงใจ	พูดจริง	ทำ�จริง	

จะทำ�อะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้ว�งใจได้

	 	 ๓.๑.๔.๒	ทมะ	ก�รข่มใจ	คือ	บังคับควบคุมตนเองได้	รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับปรุงตน

ให้ก้�วหน้�ดีง�มยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

	 	 ๓.๑.๔.๓	ขันติ	อดทน	คือ	มุ่งหน้�ทำ�หน้�ที่ก�รง�นด้วยคว�มขยันหมั่นเพียร	 เข้มแข็ง	

อดทน	ไม่หวั่นไหว	มั่นคงในจุดหม�ย	ไม่ท้อถอย

	 	 ๓.๑.๔.๔	 จ�คะ	 เสียสละ	 คือ	 มีนำ้�ใจเอื้อเฟ้ือ	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 บำ�เพ็ญประโยชน์	 

สละโลภ	ละทิฐิม�นะได้	ร่วมง�นกับผู้อื่นได้	ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอ�ใจตน

	 	 สรุปได้ว่�	 ก�รพัฒน�จริยธรรมด้วยก�รพัฒน�ตนเองต�มขั้นตอนดังที่กล่�ว	 เป็นธรรม

ภ�ระที่บุคคลส�ม�รถปฏิบัติได้ควบคู่กับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	 แต่มิใช่เป็นก�รกระทำ�ในลักษณะ

เสร็จสิ้นต้องกระทำ�อย่�งต่อเนื่องจนเป็นนิสัย	เพร�ะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวล�	เฉกเช่น	 

กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล�

ภาพที่ ๓.๑	จริยธรรมนำ�ไปสู่ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

“เจา้หนา้ทีข่องรฐัท่ีขาดจรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ที ่โดยเขา้ไปกระทำาการใดๆ 

ทีเ่ป็นการขดักันระหว่างประโยชนส่์วนตนและประโยชนส์ว่นรวม ถอืวา่เจา้หนา้ที่

ของรัฐผู้นัน้ขาดความชอบธรรมในการปฏบิตัหืนา้ที ่และจะเปน็ตน้เหตขุองการ 

ทุจริตต่อไป”

“การทุจริต”	 เป็นพฤติกรรมที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยโดยตรง	 ถือเป็นคว�มผิดอย่�ง

ชดัเจน	สงัคมสว่นใหญจ่ะมกี�รบญัญตักิฎหมยออกม�รองรบั	มบีทลงโทษชดัเจน	

ถือเป็นคว�มผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

“จริยธรรม”	 เป็นหลักสำ�คัญในก�รควบคุมพฤติกรรมของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

เปรียบเสมือนโครงสร้�งพื้นฐ�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	เป็นพฤติกรรมที่

อยู่ระหว่�งจริยธรรมกับก�รทุจริต	 ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม	 ซึ่งพฤติกรรมบ�งประเภทมีก�รบัญัญติเป็นคว�มผิดท�ง

กฎหม�ยมีบทลงโทษชัดเจน	 แต่พฤติกรรมบ�งประเภทยังไม่มีก�รบัญญัติข้อห้�ม

ไว้ในกฎหม�ย
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๓.๒ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

	 คว�มโปร่งใส	(Transparency)	หม�ยถึง	ก�รกระทำ�ก�รใดๆ	ของภ�ครัฐทั้งในระดับบุคคล

และองคก์รที่ผู้อื่นส�ม�รถมองเห็นได้	ค�ดเด�ได้	และเข้�ใจได้	ครอบคลุมถึงทุกก�รกระทำ�ที่เป็นผล

จ�กก�รตัดสินใจของผู้บริห�ร	“คว�มโปร่งใสในองค์กร”	(Corporate	Transparency)	เน้นก�รขจัดอุปสรรค	

และ/หรือก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ประช�ชนในก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รขององค์กร	กฎ	ระเบียบ	และ

กระบวนก�รทำ�ง�นโดยสะดวก	แสดงคว�มรบัผดิชอบพร้อมรบัก�รตรวจสอบ	รวมทัง้มกีระบวนก�ร

ในก�รติดต�มและประเมนิผลทีช่ดัเจนต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล	ซ่ึงหลักคว�มโปร่งใสและธรรม�ภบิ�ลนีเ้อง

จะช่วยให้องค์กรปลอดก�รทุจริตได้

	 ดังกล่�วแล้วธรรม�ภิบ�ลหรือก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 เป็นประเด็นที่อยู่ในคว�มสนใจของ

ประช�ชน	โดยเฉพ�ะข้�ร�ชก�รและพนักง�นบริษัทเอกชน	เพร�ะธรรม�ภิบ�ลเป็นก�รบริห�รง�นให้มี

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	ตั้งมั่นอยู่บนหลักก�รบริห�รง�นที่เที่ยงธรรม	สุจริต	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

มีจิตสำ�นึกในก�รทำ�ง�น	มีคว�มรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ�	พร้อมตอบคำ�ถ�มหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้

สว่นเสยีและพรอ้มรบัผดิ	มศีลีธรรม	จรยิธรรมในก�รทำ�ง�น	ก�รคำ�นึงถงึก�รมสีว่นรว่มในก�รรบัรู	้ตดัสนิใจ	

ดำ�เนนิก�รและประเมนิผล	ตลอดจนรว่มรบัผลจ�กก�รตัดสนิใจรว่มนัน้	มกี�รสง่เสรมิสถ�นภ�พหญงิช�ย	

และก�รใหค้ว�มสำ�คญักับกลุม่ต�่งๆ	รวมทัง้คนดอ้ยโอก�ส	ตลอดจนก�รสร้�งคว�มเท�่เทยีมกนัท�งสังคม

ในก�รรับโอก�สต่�งๆ	ที่ประช�ชนพึงจะได้รับจ�กรัฐอีกด้วย	ธรรม�ภิบ�ลเป็นทั้งหลักก�ร	กระบวนก�ร

และเป็นเป้�หม�ยไปในตัว	 ก�รมีธรรม�ภิบ�ลอ�จนำ�ม�สู่ก�รมีประช�ธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุดและ

ก�รมีประช�ธิปไตยก็นำ�ม�สู่ก�รมีผลท�งสังคม	 คือ	 มีก�รพัฒน�ประเทศไปในท�งท่ีสร้�งคว�มสงบสุข 

อย่�งต่อเนื่องและสถ�พร	ตลอดจนนำ�ม�สู่ก�รแก้ปัญห�คว�มขัดแย้งต่�งๆ	ที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี

	 หลกัธรรม�ภบิ�ล	(GOOD	GOVERNANCE)	หม�ยถงึ	แนวท�งในก�รจัดระเบยีบเพ่ือใหสั้งคม

ของประเทศทั้งภ�ครัฐ	ภ�คธุรกิจเอกชน	และภ�คประช�ชน	ส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้อย่�งสงบสุข	และ

ตั้งอยู่ในคว�มถูกต้องเป็นธรรมต�มหลักพื้นฐ�นก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	ดังนี้

 ๓.๒.๑ หลักนิติธรรม (The Rule of Law)	หม�ยถึง	ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	

ข้อบังคับต่�งๆ	 โดยถือว่�เป็นก�รปกครองภ�ยใต้กฎหม�ยมิใช่ต�มอำ�เภอใจ	 หรืออำ�น�จของตัวบุคคล	 

จะต้องคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมและคว�มยุติธรรม	 รวมทั้งมีคว�มรัดกุมและรวดเร็วด้วย	 หลักนิติธรรม

ประกอบด้วย	๗	หลักก�ร	คือ	หลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จ	หลักก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	หลักคว�ม

ชอบด้วยกฎหม�ยของฝ่�ยตุล�ก�รและฝ่�ยปกครอง	 หลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยในท�งเนื้อห�  

หลักคว�มเป็นอิสระของผู้พิพ�กษ�	 หลัก	 “ไม่มีคว�มผิด	 และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหม�ย”	 และ	 

หลักคว�มเป็นกฎหม�ยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ๓.๒.๑.๑	 หลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จ	 เป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญของหลักนิติธรรม	 เพร�ะ

หลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จเป็นหลักท่ีแสดงให้เห็นถึงก�รอยู่ร่วมกันของก�รแบ่งแยกอำ�น�จก�รตรวจสอบ

อำ�น�จ	และก�รถ่วงดุลอำ�น�จ



ระดับอุดมศึกษา 77

	 	 	 ๓.๒.๑.๒	 หลักก�รคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	 หลักนิติธรรมมีคว�มเกี่ยวพันกันกับ 

สิทธิในเสรีภ�พของบุคคล	และสิทธิในคว�มเสมอภ�ค	สิทธิทั้งสองประก�รดังกล่�วข้�งต้นถือว่�เป็น

พื้นฐ�นของ	“ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์”	อันเป็นหลักก�รสำ�คัญต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ๓.๒.๑.๓	หลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยของฝ่�ยตุล�ก�รและฝ่�ยปกครอง	ก�รใช้ 

กฎหม�ยของฝ่�ยตุล�ก�ร	หรือฝ่�ยปกครองที่เป็นก�รจำ�กัดสิทธิของประช�ชนมีผลม�จ�กกฎหม�ย

ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กตัวแทนของประช�ชน	 โดยฝ่�ยตุล�ก�รจะต้องไม่พิจ�รณ�พิพ�กษ�เร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง	 ให้แตกต่�งไปจ�กบทบัญญัติของกฎหม�ย	 ฝ่�ยตุล�ก�รมีคว�มผูกพันที่จะต้องใช้กฎหม�ยอย่�ง

เท่�เทียมกัน	ฝ่�ยตุล�ก�รมีคว�มผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ	โดยปร�ศจ�กข้อบกพร่อง

	 	 	 ๓.๒.๑.๔	 หลักคว�มชอบด้วยกฎหม�ยในท�งเนื้อห�	 เป็นหลักที่เรียกร้องให้ 

ฝ�่ยนติบิญัญติัหรอืฝ�่ยปกครองทีอ่อกกฎหม�ยลำ�ดบัรอง	กำ�หนดหลกัเกณฑ์ในท�งกฎหม�ยใหเ้ปน็ต�ม

หลักคว�มแน่นอนของกฎหม�ย	หลักห้�มมิให้กฎหม�ยมีผลย้อนหลัง	และหลักคว�มพอสมควรแก่เหตุ

	 	 	 ๓.๒.๑.๕	หลักคว�มอิสระของผู้พิพ�กษ�	ผู้พิพ�กษ�ส�ม�รถทำ�ภ�ระหน้�ที่ในท�ง

ตุล�ก�รได้โดยปร�ศจ�กก�รแทรกแซงใดๆ	 โดยผู้พิพ�กษ�มีคว�มผูกพันเฉพ�ะต่อกฎหม�ยและทำ�ก�ร

พิจ�รณ�พิพ�กษ�ภ�ยใต้มโนธรรมของตนเท่�นั้น	โดยว�งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มอิสระจ�ก	๓	ประก�ร	

กล่�วคือ	คว�มอิสระจ�กคู่คว�ม	คว�มอิสระจ�กรัฐ	และคว�มอิสระจ�กสังคม

	 	 	 ๓.๒.๑.๖	หลัก	“ไม่มีคว�มผิด	และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหม�ย”	เมื่อไม่มีข้อบัญญัติ

ท�งกฎหม�ยให้เป็นคว�มผิดแล้วจะเอ�ผิดกับบุคคลนั้นๆ	มิได้

	 	 	 ๓.๒.๑.๗	หลกัคว�มเปน็กฎหม�ยสูงสุดของรัฐธรรมนญู	หม�ยคว�มว�่	รัฐธรรมนญู

ไดร้บัก�รยอมรบัให้เป็นกฎหม�ยท่ีอยูใ่นลำ�ดบัท่ีสงูสดุในระบบกฎหม�ยของรฐันัน้	และห�กกฎหม�ยทีอ่ยู่

ในลำ�ดับที่ตำ่�กว่�ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหม�ยดังกล่�วย่อมไม่มีผลบังคับ

 ๓.๒.๒ หลักคุณธรรม (Morality) หม�ยถึง	ก�รยึดมั่นในคว�มถูกต้อง	ดีง�ม	ก�รส่งเสริม	

ให้บุคล�กรพัฒน�ตนเองไปพร้อมกัน	 เพื่อให้บุคล�กรมีคว�มซ่ือสัตย์	 จริงใจ	 ขยัน	 อดทน	 มีระเบียบ	

วินัย	ประกอบอ�ชีพสุจริต	เป็นนิสัยประจำ�ช�ติ	หลักคุณธรรม	ประกอบด้วยหลักก�รสำ�คัญ	๓	หลักก�ร

คือ	หน่วยง�นปลอดก�รทุจริต	หน่วยง�นปลอดจ�กก�รทำ�ผิดวินัย	และหน่วยง�นปลอดจ�กก�รทำ�ผิด

ม�ตรฐ�นวิช�ชีพนิยมและจรรย�บรรณ	 องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอด

จ�กคอร์รัปชัน	หรือมีคอร์รัปชันน้อยลง	คอร์รัปชัน	ก�รฉ้อร�ษฎร์บังหลวง	หรือ	corruption	โดยรวม

หม�ยถึง	 ก�รทำ�ให้เสียห�ย	 ก�รทำ�ล�ย	 หรือก�รละเมิดจริยธรรม	 ธรรมปฏิบัติและกฎหม�ย	 สำ�หรับ

พิษภัยของคอร์รัปชันได้สร้�งคว�มเสียห�ยและคว�มเดือดร้อน	 และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในท�งลบต่อ

คุณธรรมของก�รบริห�รจัดก�รอย่�งร้�ยแรง	

 ๓.๒.๓ หลักความโปร่งใส (Accountability)	 หม�ยถึง	 คว�มโปร่งใส	 พอเทียบได้ว่�	 

มคีว�มหม�ยตรงข�้มหรอืเกอืบตรงข�้มกบัก�รทจุรติคอรร์ปัชนั	โดยทีเ่รือ่งทจุรติคอรร์ปัชนั	ใหม้คีว�มหม�ย

ในเชิงลบ	และคว�มน่�สะพรึงกลัวแฝงอยู่	คว�มโปร่งใสเป็นคำ�ศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก	และให้คว�มสนใจ

ในเชิงสงบสขุประช�ชนเข�้ถงึขอ้มลูข�่วส�รไดส้ะดวกและเข้�ใจง่�ย	และมกีระบวนก�รใหป้ระช�ชนตรวจสอบ
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คว�มถูกต้องอย่�งชัดเจน	หลักคว�มโปร่งใสประกอบไปด้วยหลักก�รย่อย	๔	หลักก�ร	คือ	หน่วยง�นมี

คว�มโปร่งใสด้�นโครงสร้�ง	หน่วยง�นมีคว�มโปร่งใสด้�นก�รให้คุณ	หน่วยง�นมีคว�มโปร่งใสด้�นก�ร

ให้โทษ	หน่วยง�นมีคว�มโปร่งใสด้�นก�รเปิดเผยข้อมูล

	 	 ๓.๒.๓.๑	คว�มโปร่งใสด้�นโครงสร้�ง	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)	 มีก�รตรวจสอบภ�ยในที่เข้มแข็ง	 เช่น	 มีคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

คณะกรรมก�รสอบสวน	เป็นต้น

๒)	 โปร่งใส	เห็นระบบง�นทั้งหมดได้อย่�งชัดเจน

๓)	 ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วม	รับรู้ก�รทำ�ง�น

๔)		มีเจ้�หน้�ที่ม�ด้วยระบบคุณธรรมมีคว�มส�ม�รถสูงม�อยู่ใหม่ม�กขึ้น

๕)		มีก�รตั้งกรรมก�รหรือหน่วยง�นตรวจสอบขึ้นม�ใหม่

๖)		มีฝ่�ยบัญชีที่เข้มแข็ง

	 	 ๓.๒.๓.๒	คว�มโปร่งใสด้�นให้คุณ	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)		มีค่�ตอบแทนพิเศษในก�รปฏิบัติง�นเป็นผลสำ�เร็จ

๒)		มีค่�ตอบแทนเพิ่มสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิภ�พ

๓)		มีค่�ตอบแทนพิเศษให้กับเจ้�หน้�ที่ที่ซื่อสัตย์

๔)	 มีม�ตรฐ�นเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่�ใช้จ่�ย

	 	 ๓.๒.๓.๓	คว�มโปร่งใสด้�นก�รให้โทษ	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)	 มีระบบก�รตรวจสอบที่มีประสิทธิภ�พ

๒)	 มีวิธีก�รพิจ�รณ�ลงโทษผู้ทำ�ผิดอย่�งยุติธรรม

๓)	 มีก�รลงโทษจริงจัง	หนักเบ�ต�มเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิด

๔)	 มีระบบก�รฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิดที่มีประสิทธิภ�พ

๕)	 หัวหน้�ง�นลงโทษผู้ทุจริตอย่�งจริงจัง

๖)	 มีก�รปร�มผู้ส่อทุจริตให้เลิกคว�มพย�ย�มทุจริต

๗)	 มีกระบวนก�รยุติธรรมที่รวดเร็ว

	 	 ๓.๒.๓.๔	คว�มโปร่งใสด้�นก�รเปิดเผย	ประกอบด้วยพฤติก�รณ์ต่อไปนี้

๑)	 ประช�ชนได้เข้�ม�รับรู้ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

๒)	 ประช�ชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในก�รจัดซื้อจัดห�	 ก�รให้สัมปท�น 

ก�รออกกฎระเบียบ	และข้อบังคับต่�งๆ

๓)	 ประช�ชน	 สื่อมวลชน	 และองค์กรพัฒน�เอกชน	 ได้มีโอก�สควบคุมฝ่�ย 

บริห�รโดยวิธีก�รต่�งๆ	ม�กขึ้น

๔)	 มีก�รใช้กลุ่มวิช�ชีพภ�ยนอก	เข้�ม�ร่วมตรวจสอบ
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 ๓.๒.๔ หลกัการมสีว่นรว่ม (Participation)	ก�รใหโ้อก�สให้บคุล�กรหรือผู้มส่ีวนเกีย่วขอ้ง

เข้�ม�มีส่วนร่วมท�งก�รบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับก�รตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ	 เช่น	 เป็นคณะกรรมก�ร  

คณะอนกุรรมก�ร	และ/หรอืคณะทำ�ง�นโดยใหข้อ้มลูคว�มคดิเหน็	แนะนำ�ปรกึษ�	รว่มว�งแผนและ

รว่มปฏิบตั	ิก�รมีสว่นรว่มของประช�ชนเปน็กระบวนก�รซ่ึงประช�ชน	หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้โีอก�ส

แสดงทัศนะ	 และเข้�ร่วมในกิจกรรมต่�งๆ	 ที่มีผลต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	 รวมทั้งมีก�ร 

นำ�คว�มคิดเห็นดังกล่�วไปประกอบก�รพิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ย	และก�รตัดสินใจของรัฐ	ก�รมีส่วนร่วม

ของประช�ชนเปน็กระบวนก�รสือ่ส�รในระบบเปดิ	กล่�วคือ	เปน็ก�รส่ือส�รสองท�ง	ทัง้อย�่งเปน็ท�งก�ร

และไม่เปน็ท�งก�ร	ซึง่ประกอบไปดว้ยก�รแบ่งสรรขอ้มลูรว่มกนัระหว�่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	และเปน็ก�ร

เสริมสร้�งคว�มส�มัคคีในสังคม	 ระดับก�รให้ข้อมูล	 เป็นระดับตำ่�สุดและเป็นวิธีก�รท่ีง่�ยท่ีสุดของก�ร

ติดต่อสื่อส�รระหว่�งผู้ว�งแผนโครงก�รกับประช�ชน	 เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประช�ชนเกี่ยวกับก�รตัดสินใจ

ของผู้ว�งแผนโครงก�ร	 และยังเปิดโอก�สให้แสดงคว�มคิดเห็นหรือเข้�ม�เกี่ยวข้องใดๆ	 เช่น	 ก�รแถลงข่�ว 

ก�รแจกข่�ว	ก�รแสดงนิทรรศก�ร	และก�รทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่�งๆ	หลักก�ร

มีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักก�รสำ�คัญ	๔	หลักก�ร	คือ

	 	 	 ๓.๒.๔.๑	ระดับก�รให้ข้อมูล	เป็นระดับตำ่�สุดและเป็นวิธีก�รที่ง่�ยที่สุดของก�ร

ติดต่อสื่อส�รระหว่�งผู้ว�งแผนโครงก�รกบัประช�ชน	เพื่อให้ข้อมูลแก่ประช�ชนเกี่ยวกับก�รตัดสินใจ

ของผูว้�งแผนโครงก�ร	และยงัเปิดโอก�สใหแ้สดงคว�มคดิเหน็หรอืเข�้ม�เกีย่วขอ้งใดๆ	เช่น	ก�รแถลงข�่ว 

ก�รแจกข่�ว	ก�รแสดงนิทรรศก�ร	และก�รทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่�งๆ

	 	 	 ๓.๒.๔.๒	 ระดับก�รเปิดรับคว�มคิดเห็นจ�กประช�ชน	 เป็นระดับข้ันท่ีสูงกว่�

ระดับแรก	 กล่�วคือ	 ผู้ว�งแผนโครงก�รเชิญชวนให้ประช�ชนแสดงคว�มคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลม�กขึ้น	

และประเด็นในก�รประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น	เช่น	ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนเกี่ยวกับ

ก�รรเิริม่โครงก�รต�่งๆ	และก�รบรรย�ยใหป้ระช�ชนฟงัเกีย่วกบัโครงก�รต่�งๆ	แลว้ขอคว�มคดิเหน็จ�ก

ผู้ฟัง	รวมไปถึงก�รร่วมปรึกษ�ห�รือ	เป็นต้น

	 	 	 ๓.๒.๔.๓	ระดับก�รว�งแผนร่วมกัน	และก�รตัดสินใจ	เป็นระดับขั้นที่สูงกว่�ก�ร

ปรึกษ�ห�รือ	 กล่�วคือ	 เป็นเรื่องก�รมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้�งม�กขึ้น	 มีคว�มรับผิดชอบร่วมกันใน

ก�รตัดสินใจ	และว�งแผนเตรียมโครงก�ร	และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร	ระดับนี้

มกัใช้ในกรณีทีเ่ปน็เรือ่งซบัซอ้นและมขีอ้โตแ้ยง้ม�ก	เชน่	ก�รใชก้ลุม่ทีป่รกึษ�ซึง่เปน็ผูท้รงคณุวุฒใินส�ข�

ต�่งๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง	ก�รใชอ้นญุ�โตตลุ�ก�รเพือ่แกป้ญัห�ขอ้ขดัแย้ง	และก�รเจรจ�เพือ่ห�ท�งประนปีระนอมกนั  

เป็นต้น

	 	 	 ๓.๒.๔.๔	 ระดับก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รมีส่วนร่วม	 สร้�งคว�มเข้�ใจให้กับ

ส�ธ�รณชน	เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของก�รมีส่วนร่วม	คือ	เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงก�รได้ตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจ�กก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและได้มีก�รพัฒน�สมรรถนะหรือ

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนให้ม�กขึ้นจนอยู่ในระดับที่ส�ม�รถมีส่วนร่วมได้อย่�ง

เต็มที่	และเกิดประโยชน์สูงสุด
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 ๓.๒.๕ หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)	 ก�รตระหนักในสิทธิและหน้�ท่ี	 

คว�มสำ�นกึในคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ก�รใสใ่จปญัห�ก�รบริห�รจัดก�ร	กระตือรือร้นในก�รแกป้ญัห�	

และเค�รพในคว�มคดิเหน็ทีแ่ตกต�่ง	รวมทัง้คว�มกล�้ทีจ่ะยอมรบัผลดแีละผลเสยีจ�กกระทำ�ของตนเอง	

รวมถงึคว�มรบัผดิชอบในผลง�น	หรอืปฏบัิตหิน�้ทีใ่หบ้รรลผุลต�มเป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว	้รวมทัง้ก�รตอบ

สนองตอ่คว�มค�ดหวงัของส�ธ�รณะ	เปน็เร่ืองของคว�มพร้อมทีจ่ะรบัผิดชอบ	คว�มพร้อมทีจ่ะถกูตรวจสอบได้

โดยในแง่มุมของก�รปฏิบัติถือว่�	สำ�นึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออก

เพื่อเป็นเครื่องชี้ว่�ได้ยอมรับในภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยและนำ�ไปปฏิบัติด้วยคว�มรับผิดชอบ	ประกอบ

ด้วยหลักก�รย่อยดังนี้

	 	 	 ๓.๒.๕.๑	ก�รมีเป้�หม�ยที่ชัดเจน	เป็นสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกของระบบสำ�นึกรับผิดชอบ

กล่�วคือ	องค์ก�รจะต้องทำ�ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย	วัตถุประสงค์ของก�รปฏิบัติก�รสร้�งวัฒนธรรมใหม่

ให้ชัดเจนว่�ต้องก�รบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องก�รเห็นผลลัพธ์นั้น

	 	 	 ๓.๒.๕.๒	 ทุกคนเป็นเจ้�ของร่วมกันจ�กเป้�หม�ยท่ีได้กำ�หนดเอ�ไว้	 ต้องประก�ศ

ให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดคว�มเข้�ใจ	ถึงสิ่งที่ต้องก�รบรรลุ	และเงื่อนไขเวล�ที่ต้องก�รให้เห็นผลง�น	

เปิดโอก�สให้ทุกคนได้เป็นเจ้�ของโครงก�รสร้�งวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดก�รประส�นกำ�ลังคน

ร่วมใจกันทำ�ง�น	เพื่อผลิตภ�พโดยรวมขององค์ก�ร

	 	 	 ๓.๒.๕.๓	ก�รปฏิบัติก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ	คว�มสำ�เร็จของก�รสร้�งวัฒนธรรม

สำ�นึกรับผิดชอบอยู่ที่คว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจให้เกิดขึ้นในองค์ก�ร	

ผู้บริห�รให้คว�มสนับสนุน	 แนะนำ�	 ทำ�ก�รตัดสินใจอย่�งมีประสิทธิภ�พและมีก�รประส�นง�นร่วมมือ

กันทำ�ง�นระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ	ในองค์ก�ร

	 	 	 ๓.๒.๕.๔	 ก�รจัดก�รพฤติกรรมท่ีไม่เอื้อก�รทำ�ง�นอย่�งไม่หยุดยั้ง	 ปัจจุบันก�ร

เปลีย่นแปลงนับว�่เปน็เรือ่งปกติ	และทกุครัง้ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงมกัจะมีก�รต่อต้�นก�รเปลีย่นแปลงเสมอ

หน่วยง�นต้องมีม�ตรก�รในก�รจัดก�รกับพฤติกรรมก�รต่อต้�นก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�วเพ่ือให้ทุกคน

เกิดก�รยอมรับแนวคว�มคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ

	 	 	 ๓.๒.๕.๕	 ก�รมีแผนก�รสำ�รอง	 ส่วนประกอบสำ�คัญขององค์ก�รที่มีลักษณะ

วัฒนธรรมสำ�นึกรับผิดชอบต้องมีก�รว�งแผนฟื้นฟูที่ส�ม�รถสื่อส�รให้ทุกคนในองค์ก�รได้ทร�บและ

เข�้ใจถงึแผนและนโยบ�ยขององคก์�ร	และท่ีสำ�คญั	คอื	ตอ้งมกี�รกระจ�ยขอ้มลูข�่วส�รทีถ่กูต้องสมบรูณ	์

อย่�งเปิดเผย

	 	 	 ๓.๒.๕.๖	ก�รติดต�มและประเมินผลก�รทำ�ง�น	องค์ก�รจำ�เป็นต้องมีก�รติดต�ม

และประเมินผลก�รทำ�ง�นเปน็ระยะๆ	อย�่งสมำ�่เสมอ	เพือ่ตรวจสอบดวู�่ผลง�นนัน้เปน็ไปต�มม�ตรฐ�น

คุณภ�พง�นที่กำ�หนดไว้หรือไม่	 ผลง�นที่พบว่�ยังไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดต้องมีก�รดำ�เนินก�ร

แก้ไขในทันที	ขณะที่ผลง�นที่ได้ม�ตรฐ�นต้องได้รับก�รยอมรับยกย่องในองค์ก�ร

 ๓.๒.๖ หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)	หม�ยถึง	ก�รบริห�ร

จัดก�รและใช้ทรัพย�กรที่มีจำ�กัด	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม	 โดยรณรงค์ให้บุคล�กรมีคว�ม
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ประหยัด	ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่�งคุ้มค่�	และรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติให้สมบูรณ์ยั่งยืน	หลักก�รนี้คำ�นึงถึง

ประโยชนส์งูสดุแกส่ว่นรวมในก�รบรหิ�รก�รจดัก�รและก�รใชท้รัพย�กรทีม่อียูอ่ย�่งจำ�กดั	ส่ิงเหล่�นีเ้ปน็

ผลในก�รปฏิบัติอันเกิดจ�กก�รใช้หลักธรรม�ภิบ�ลนั่นเอง	ประกอบด้วย

	 	 ๓.๒.๖.๑	ก�รประหยัด	หม�ยถึง

๑)	 ก�รทำ�ง�นและผลตอบแทนบุคล�กรเป็นไปอย่�งเหม�ะสม

๒)	 ก�รไม่มีคว�มขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

๓)	 ก�รมีผลผลิตหรือบริก�รได้ม�ตรฐ�น

๔)	 ก�รมีก�รตรวจสอบภ�ยในและก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงิน

๕)	 ก�รมีก�รใช้เงินอย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 ๓.๒.๖.๒	ก�รใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	หม�ยถึง

๑)	 มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ

๒)	 มีก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

๓)	 มีก�รใช้ผลตอบแทนต�มผลง�น

	 	 ๓.๒.๖.๓	คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	หม�ยถึง

๑)	 ก�รมีนโยบ�ย	แผน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้�หม�ย

๒)	 ก�รมีก�รเน้นผลง�นด้�นบริก�ร

๓)	 ก�รมีก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น

๔)	 ผู้บริห�รระดับสูงมีสภ�วะผู้นำ�

๓.๓ มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ

	 ปญัห�ก�รทจุรติในประเทศไทย	เปน็ปัญห�ท่ีส่ังสมติดต่อกนัม�ย�วน�น	ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อระบบสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมืองและคว�มมั่นคงของประเทศ	รวมถึงภ�พลักษณ์และคว�มเชื่อมั่นต่อ

ส�ยต�ของประช�คมโลก	 โดยหนึ่งในเหตุผลสำ�คัญในก�รรัฐประห�รของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	

(คสช.)	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ม�จ�กประเด็นปัญห�ทุจริตคอร์รัปชัน	ซึ่งนับวันรูปแบบก�รทุจริตจะมีคว�ม

หล�กหล�ยและทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น	จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องเร่งดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ทุจริตให้หมดไป	

จึงต้องสร้�งระบบก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันก�รทุจริต	 

โดยม�ตรก�รของรัฐในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตมีดังนี้

 ๓.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐	 กำ�หนดในหมวด	 ที่	 ๔	 

หน้�ที่ของประช�ชนช�วไทยว่�	 “...บุคคลมีหน้�ที่	 ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนก�รทุจริต	 และประพฤติมิชอบ

ทุกรูปแบบ” ถือได้ว่�เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตเป็นหน้�ท่ี 

ของประช�ชนช�วไทยทุกคน	นอกจ�กนี้	ยังกำ�หนดชัดเจนในหมวดที่	๕	หน้�ที่ของรัฐว่�	“รัฐต้องสง่เสริม	 

สนบัสนนุ	และใหค้ว�มรูแ้กป่ระช�ชนถึงอนัตร�ยทีเ่กดิจ�กก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชน

และจัดให้มีม�ตรก�รและกลไกที่มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันและขจัดก�รทุจริต	และประพฤติมิชอบ
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ดังกล่�วอย่�งเข้มงวด	รวมทั้งกลไกในก�รส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกัน	เพื่อมีส่วนร่วมในก�รรณรงค์

ให้คว�มรู้ต่อต้�นก�รทุจริต	 หรือชี้เบ�ะแส	 โดยได้รับคว�มคุ้มครองจ�กรัฐต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ”	 

ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้�งให้ประช�ชนได้รับบริก�รที่สะดวก	 มีประสิทธิภ�พที่สำ�คัญ	

คือ	 ไม่เลือกปฏิบัติต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	 ซึ่งก�รบริห�รง�นบุคคลของหน่วยง�น 

ของรฐัตอ้งเปน็ไปต�มระบบคุณธรรมต�มทีก่ฎหม�ยบญัญติั	โดยอย่�งนอ้ยต้องมมี�ตรก�รปอ้งกันมิให้ผู้ใด

ใช้อำ�น�จหรอืกระทำ�ก�รโดยมชิอบแทรกแซงก�รปฏบิติัหน�้ที	่หรอืกระบวนก�รแตง่ตัง้	หรอืก�รพจิ�รณ�

คว�มดีคว�มชอบของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 และรัฐต้องจัดให้มีม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม	 เพ่ือให้หน่วยง�น 

ใช้เป็นหลักในก�รกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�น	 ซึ่งต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น

ท�งจริยธรรมดังกล่�ว

	 ก�รที่รัฐธรรมนูญได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รร�ชก�รที่มีประสิทธิภ�พและก�รบริห�ร 

บคุคลทีมี่คุณธรรมนัน้สบืเนือ่งม�จ�กช่วงระยเวล�ทีผ่�่นม�ไดเ้กดิปญัห�ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัก�รบรหิ�รบคุคล

มีก�รโยกย้�ยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	 บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติง�นโดย 

ไมย่ดึม่ันในหลกัผลประโยชนแ์หง่รฐั	รวมถงึก�รมุง่เนน้ก�รแสวงห�ผลประโยชนใ์หก้บัตนเองรวมถงึพวกพอ้ง

รัฐธรรมนูญแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย	พทุธศกัร�ช	๒๕๖๐	จงึได้มีคว�มพย�ย�มท่ีจะแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว�่

ต้องก�รสร้�งประสิทธิภ�พในระบบก�รบริห�รง�นร�ชก�รแผ่นดินและเจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องยึดมั่น 

ในหลักธรรม�ภิบ�ล	และมีคุณธรรมจริยธรรมต�มที่กำ�หนดเอ�ไว้

 ๓.๓.๒ วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ	 สภ�ปฏิรูปแห่งช�ติในฐ�นะองค์กรท่ีมีบทบ�ทและอำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิรูป

กลไก	และปฏบิตังิ�นด�้นก�รบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิ	ไดม้ขีอ้เสนอเพือ่ปฏริปูด�้นก�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�วให้เป็นระบบ	มีประสิทธิภ�พ	ยั่งยืน	เป็นรูปธรรม

ปฏบัิตไิด	้สอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นส�กลและบรบิทของสังคมไทย	โดยเสนอใหม้ยีทุธศ�สตร์ก�รแก้ไขปญัห�	

๓	ยุทธศ�สตร์	ประกอบด้วย	

	 	 	 ๓.๓.๒.๑	 ยุทธศ�สตร์ก�รปลูกฝัง	 “คนไทย	 ไม่โกง”เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำ�นึก	 

สร�้งจติสำ�นกึทีต่วับคุคลรบัผดิชอบชัว่ดี	อะไรควรทำ�	อะไรไมค่วรทำ�	มองว�่ก�รทุจริตเปน็เร่ืองน�่รังเกยีจ

เป็นก�รเอ�เปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	

	 	 	 ๓.๓.๒.๒	 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันด้วยก�รเสริมสร้�งสังคมธรรม�ภิบ�ล	 เพื่อเป็น

ระบบป้องกันก�รทุจริต	เสมือนก�รสร้�งระบบภูมิต้�นท�นแก่ทุกภ�คส่วนในสังคม	

	 	 	 ๓.๓.๒.๓	ยุทธศ�สตร์ก�รปร�บปร�ม	เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนก�รจัดก�รต่อ

กรณีก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ	 ให้ส�ม�รถเอ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้	 ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�ม

เกรงกลัวไม่กล้�ที่จะกระทำ�ก�รทุจริตขึ้นอีกในอน�คต

 ๓.๓.๓ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)	สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูป

ประเทศไดก้ำ�หนดใหก้ฎหม�ยว�่ดว้ยยทุธศ�สตรช์�ตมิผีลบงัคบัภ�ยในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	หรอืภ�ยในรฐับ�ลนี	้ 

และกำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐทุกหน่วยง�นนำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ยุทธศ�สตร์ด้�นต่�งๆ	 แผนพัฒน� 
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ด้�นต�่งๆ	ม�เปน็แผนแมบ่ทหลกัในก�รกำ�หนดแผนปฏิบติัก�รและแผนงบประม�ณ	ยุทธศ�สตรช์�ติดังกล�่ว

เป็นยุทธศ�สตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งช�ติเป็นแม่บทหลัก	 ทิศท�งด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	 ก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ของหน่วยง�นภ�ครัฐ

ทกุหน่วยง�นจะถูกกำ�หนดจ�กยุทธศ�สตร์ช�ติ	สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปแห่งช�ติ	ว�งกรอบยุทธศ�สตร์ช�ต ิ

ในระยะ	๒๐	ปี	โดยมีกรอบวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	

ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 คติพจน์ประจำ�ช�ติว่�	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	

ประกอบด้วย	๖	ยุทธศ�สตร์	คือ	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	คว�มมั่นคง	ยุทธศ�สตร์ที่	๒	ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขัน	ยุทธศ�สตร์ที่	๓	ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน	ยุทธศ�สตร์ที่	๔	ก�รสร้�งโอก�ส

คว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสงัคม	ยทุธศ�สตรท์ี	่๕	ก�รสร�้งก�รเตบิโตบนคณุภ�พชีวติทีเ่ปน็มิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	และยุทธศ�สตร์ที่	๖	ก�รปรับสมดุลและพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	ในยุทธศ�สตร์

ที่	๖	ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งที่สำ�คัญ	๗	แนวท�ง	ประกอบด้วย	

	 	 	 ๓.๓.๓.๑	ก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยของภ�ครัฐ	

	 	 	 ๓.๓.๓.๒	ก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นภ�ครัฐ	

	 	 	 ๓.๓.๓.๓	ก�รปรบัปรงุบทบ�ท	ภ�รกจิ	และโครงสร้�งของหน่วยง�นภ�ครัฐใหม้ขีน�ด 

ที่เหม�ะสม	

	 	 	 ๓.๓.๓.๔	ก�รว�งระบบบริห�รง�นร�ชก�รแบบบูรณ�ก�ร	

	 	 	 ๓.๓.๓.๕	ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�รกำ�ลงัคนและพฒัน�บคุล�กรภ�ครฐัในก�ร

ปฏิบัติร�ชก�ร	

	 	 	 ๓.๓.๓.๖	ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	

	 	 	 ๓.๓.๓.๗	 ก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับให้มีคว�มชัดเจน  

ทนัสมยั	เปน็ธรรม	และสอดคลอ้งกบัขอ้บังคับส�กลหรอืขอ้ตกลงระหว�่งประเทศ	ตลอดจนพฒัน�หนว่ย

ง�นภ�ครัฐและบุคล�กรที่มีหน้�ที่เสนอคว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้มีศักยภ�พ

 ๓.๓.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

กำ�หนดในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	ก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบและ

ธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย	 ในยุทธศ�สตร์นี้ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งก�รก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตและคอร์รัปชัน	มุ่งเน้นก�รส่งเสริมและพัฒน�ปลูกฝังค่�นิยม	วัฒนธรรม	วิธีคิดและกระบวนทัศน์

ให้คนมีคว�มตระหนัก	 มีคว�มรู้เท่�ทันและมีภูมิต้�นท�น	 ต่อโอก�สและก�รชักจูงให้เกิดก�รทุจริต

คอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	 รวมทั้งสนับสนุนทุกภ�คส่วน	 ในสังคม

ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รป้องกันและปร�บร�มก�รทุจริต	 และมุ่งเน้นให้เกิดก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล

ในภ�คเอกชน	เพื่อเป็นก�รตัดวงจรก�รทุจริตระหว่�งนักก�รเมือง	ข้�ร�ชก�ร	และนักธุรกิจออกจ�กกัน	

ทั้งนี้	ก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�รต้องมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้
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 ๓.๓.๕  โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)	เป็นโมเดล

ที่น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวคิดหลักในก�รบริห�รประเทศ	 ถอดรหัสออกม�

เป็น	๒	ยุทธศ�สตร์สำ�คัญ	คือ	 (๑)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	 (Strength	 from	Within)	และ	 

(๒)	ก�รเชือ่มโยงกับประช�คมโลก	ในยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	Thailand	๔.๐  

เน้นก�รปรบัเปลีย่น	๔	ทศิท�งและเนน้ก�รพัฒน�ท่ีสมดุลใน	๔	มติิ	มติิทีห่ยบิยก	คอื	ก�รยกระดับศกัยภ�พ

และคณุค�่ของมนษุย	์(Human	Wisdom)	ดว้ยก�รพัฒน�คนไทยให้เป็น	“มนษุยท์ีส่มบรูณ”์	ผ่�นก�รปรับ

เปลีย่นระบบนเิวศน	์ก�รเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้�งแรงบนัด�ลใจบม่เพ�ะคว�มคดิสร�้งสรรค	์ปลกูฝงัจติส�ธ�รณะ 

ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	มีคว�มซื่อสัตย์	สุจริต	มีวินัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีคว�มรับผิดชอบ  

เน้นก�รสร้�งคุณค่�ร่วม	และค่�นิยมที่ดี	คือ	สังคมที่มีคว�มหวัง	(Hope)	สังคมที่เปี่ยมสุข	(Happiness)	

และ	สังคมที่มีคว�มสม�นฉันท์	(Harmony)	

 ๓.๓.๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	 ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยใสสะอ�ด	 ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต”	 

(Zero	 Tolerance	 &	 Clean	 Thailand)	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์หลักออกเป็น	 ๖	 ยุทธศ�สตร์	 เพื่อสร้�ง

สงัคมทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	มุง่เนน้กระบวนก�รปรบัสภ�พท�งสงัคมใหเ้กดิภ�วะ	“ไมท่นต่อก�รทจุรติ”  

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคม	สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	ปลูกฝังคว�มพอเพียง	

มีวนิยั	ซือ่สตัยส์จุรติ	มจีติส�ธ�รณะ	จติอ�ส�	และคว�มเสียสละเพ่ือส่วนรวม	ปลูกฝังคว�มคดิแบบดิจิทลั	

(Digital	Thinking)	ใหส้�ม�รถคดิแยกแยะระหว�่งประโยชน์สว่นตัวและประโยชน์สว่นรวม	และประยกุต์

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

	 	 	 ๓.๓.๖.๑	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	:	สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	มีวัตถุประสงค์ในก�ร

ปรบัฐ�นคว�มคดิทกุชว่งวยัใหม้คี�่นยิมรว่มต�้นทจุรติ	มจีติสำ�นกึส�ธ�รณะ	และส�ม�รถแยกแยะระหว�่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม	และสร้�งกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมในก�รปอ้งกนั

และปร�บปร�มก�รทจุรติอย�่งเปน็ระบบ	รวมถงึก�รบูรณ�ก�รและเสรมิพลงัก�รมีสว่นรว่มของทุกภ�คส่วน

ในก�รผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

	 	 	 ๓.๓.๖.๒	ยทุธศ�สตรท์ี	่๒	:	ยกระดบัเจตจำ�นงท�งก�รเมอืงในก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของประช�ชนได้รับก�รปฏิบัติให้

เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	 และเพื่อรักษ�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตให้เป็นส่วน

หนึ่งของนโยบ�ยรัฐบ�ลในแต่ละช่วง

	 	 	 ๓.๓.๖.๓	 ยุทธศ�สตร์ที่	 ๓	 :	 สกัดกั้นก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

กระบวนก�รนโยบ�ยเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ส�ม�รถกระจ�ยผลประโยชน์สู่ประช�ชนอย่�งเป็นธรรม	

และไม่มีลักษณะของก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์	และเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตเชิงนโยบ�ยทุกระดับ

	 	 	 ๓.๓.๖.๔	ยุทธศ�สตร์ที่	๔	:	พัฒน�ระบบป้องกันก�รทุจริตเชิงรุก	มีวัตถุประสงค์

เพือ่พัฒน�กลไกก�รป้องกนัก�รทุจรติใหเ้ท่�ทันต่อสถ�นก�รณก์�รทจุริต	พฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�นด้�น

ก�รป้องกันก�รทุจริตให้ส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พเพื่อให้เกิดคว�มเข้มแข็งในก�ร 
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บรูณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว�่งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รปอ้งกนัก�รทุจริต	และเปน็ก�รป้องกนัไมใ่หม้กี�ร

ทุจริตเกิดขึ้นในอน�คต

	 	 	 ๓.๓.๖.๕	ยุทธศ�สตร์ที่	๕	:	ปฏิรูปกลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริต 

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีคว�มรวดเร็ว 

มปีระสทิธภิ�พ	และเท�่ทันตอ่พลวตัของก�รทุจริต	ก�รตร�กฎหม�ยและปรบัปรุงกฎหม�ยใหก้ระบวนก�ร

ปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พ	 บูรณ�ก�รกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตของหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ	และเพื่อให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่�งเป็นรูปธรรมและเท่�ทัน

ต่อสถ�นก�รณ์	

	 	 	 ๓.๓.๖.๖	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	:	ยกระดับคะแนนดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริต	มีวัตถุประสงค์

เพือ่ยกระดบัคะแนนดชันกี�รรบัรูก้�รทจุรติของประเทศไทยใหม้รีะดับร้อยละ	๕๐	ขึน้ไปเปน็เป�้หม�ยที่

ตอ้งก�รยกระดบัคะแนนให้มคี�่สงูขึน้	ห�กไดร้บัคะแนนม�กจะหม�ยถงึก�รทีป่ระเทศนัน้มกี�รทจุริตนอ้ย 

ดังนั้น	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	นี้	จึงถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รที่จะต้องมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ส�ระสำ�คญัท้ัง	๖	ด�้นดงักล�่วจะเป็นเคร่ืองมอืชีน้ำ�ทิศท�งก�รปฏบิติัง�นและก�รบรูณ�ก�ร

ด้�นต่อต้�นก�รทุจริตของประเทศ	โดยมีสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เป็นองค์กรหลักในก�รบูรณ�ก�รง�นของ

ภ�คสว่นต่�งๆ	เข�้ดว้ยกัน	และเพือ่ให้เป็นไปในทิศท�งเดยีวกนั	เพือ่เปน็ก�รยกระดบัค�่	CPI	ใหไ้ดค้ะแนน	

๕๐	คะแนน	ต�มที่ตั้งเป้�หม�ยไว้	

๓.๔ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	(ป.ป.ช.)	เป็นหน่วยง�น

อิสระภ�ยใต้รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๔๐	 มีกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�ร 

ป้องกันและปร�บร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	 (คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.)	 และมีสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	

ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยธุรก�รของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 โดยมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	

เป็นผู้บังคับบัญช�ของสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.เป็นหน่วยง�นหลักขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วย

ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 คือ	 ประส�นง�นและให้คว�มร่วมมือกับส่วนร�ชก�ร 

และหน่วยง�นของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต	 ประส�นง�นและ 

ใหค้ว�มรว่มมือระหว�่งประเทศเก่ียวกบัก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุริต	รวบรวมและเผยแพรข่อ้มลู

เกี่ยวกับก�รทุจริต	 จัดให้มีหรือให้คว�มร่วมมือกับองค์กรอื่นในก�รศึกษ�อบรมและพัฒน�คว�มรู้เกี่ยว

กับก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต	 โดยเป็นศูนย์กล�งทั้งด้�นก�รป้องกันก�รปร�บปร�ม	 และก�ร

ประส�นง�นกับหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงรับก�รร้องเรียนเกี่ยวกับก�รทุจริตต่�งๆ
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 ๓.๔.๑ การร้องเรียนผ่าน ป.ป.ช.	 สำ�หรับก�รร้องเรียนเรื่องร�วก�รทุจริตปัจจุบัน  

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	และสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เปิดช่องท�งก�รร้องเรียนไว้หล�ยช่องท�ง	เช่น	ร้องเรียน

ผ่�นเว็บไซต์	www.nacc.go.th	หรือส่งเรื่องร้องเรียนม�โดยตรงที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ก�รร้องเรียนเรื่อง

ทจุรตินับเปน็วธิกี�รทีภ่�คประช�ชนจะเข้�ม�มสีว่นร่วมชว่ยแจ้งเบ�ะแสก�รทจุรติได้	โดยเฉพ�ะห�กถกู 

เจ้�หน้�ที่รัฐเรียกรับสินบน	 ต้องจ่�ยส่วย	 หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้�ร่วมประมูลแข่งขันก�รเสนอร�ค�ใน

โครงก�รรัฐ	โดยหลักก�รของก�รร้องเรียน	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	

	 	 	 ๓.๔.๑.๑	แนวท�งก�รรอ้งเรยีน	กำ�หนดใหผู้ร้อ้งเรยีนควรรอ้งเรยีนโดยมรี�ยละเอยีด

ครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยหรือระเบียบก�รรับเรื่องร้องเรียนกำ�หนดไว้โดย

๑)	 มีชื่อและที่อยู่ของผู้กล่�วห�	(ผู้ร้องเรียน)

๒)	 มีชื่อหรือตำ�แหน่งของผู้ถูกกล่�วห�

๓)	 มีข้อกล่�วห�ก�รกระทำ�คว�มผิด

๔)	 บรรย�ยพฤตกิ�รณก์�รกระทำ�ผดิต�มขอ้กล�่วห�โดยละเอยีด	พรอ้มระบุ

พย�นหลักฐ�นที่ยืนยันสนับสนุนก�รกล่�วห�เรื่องร้องเรียน	และ

๕)	 ผู้ร้องเรียนควรป้อนชื่อข้อมูลตนเอง	หม�ยเลขประช�ชน	และที่อยู่ติดต่อ

ใหช้ดัเจน	เพือ่ให้เจ�้หน�้ที	่ป.ป.ช.	ตดิตอ่กลบั	ขอ้มลูเหล�่นีจ้ะถกูเกบ็เปน็

คว�มลับอย่�งที่สุด	

	 	 	 ๓.๔.๑.๒	ก�รจัดก�รกับเรื่องร้องเรียน	แบ่งออกเป็น	๓	กรณี	กล่�วคือ

๑)	 กรณีบัตรสนเท่ห์	ถ้�	ป.ป.ช.	ไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน	เรื่องดังกล่�วจะถูก

ตีตกไป	แต่ห�กรับเป็นเรื่องร้องเรียนจะออกเลขเรื่องร้องเรียนเป็น 

					“เลขดำ�”

๒)	 กรณีผู้ร้องแจ้งชื่อ	ที่อยู่	ของผู้ร้องชัดเจน	ป.ป.ช.	จะรับและออกเลขดำ�ให้	

และส่งเรื่องต่อให้หน่วยง�นภ�ยในที่ทำ�หน้�ที่รับดำ�เนินก�รต่อไป

๓)	 กรณีมีคำ�ร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน	 โดยเฉพ�ะพฤติก�รณ์รำ่�รวยผิดปกติ	

ป.ป.ช.	จะออกเลขที่เรื่องร้องเรียนเป็นเลขดำ�	และส่งให้หน่วยง�นภ�ยใน

ที่ตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบ

	 	 	 ๓.๔.๑.๓	กระบวนก�รดำ�เนนิง�น	หลังผ่�นกระบวนก�รคดักรองเร่ืองร้องเรียนแล้ว	

ขั้นตอนต่อม�มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น	คือ

๑)	 	ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	

๒)	 ก�รเสนอเรื่องเข้�คณะอนุกรรมก�รกล่ันกรอง	 กรณีคณะอนุกรรมก�ร 

กลั่นกรองพบว่�เรื่องนั้นมีมูล	ก็จะนำ�เรื่องเสนอต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	

ห�กไม่มีมูลก็ตีตกไป	

๓)	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 จะพิจ�รณ�สำ�นวน	 ห�กเห็นว่�มีมูลจะต้ัง 

คณะอนุกรรมก�รไต่สวนขึ้นพิจ�รณ�	แต่ห�กไม่มีก็ไม่รับ	และให้ตกไป
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	 โดยแจง้ผูก้ล�่วห�ร้องเรียนให้รบัทร�บด้วย	ห�กคณะอนกุรรมก�รเหน็ว�่

เรื่องร้องเรียนนั้นมีมูล	จะเรียกผู้ถูกกล่�วห�ม�พบและแจ้งข้อกล่�วห�

๔)	 หลังจ�กไต่สวนเสร็จแล้ว	ข้อกล่�วห�ใดไม่มีมูลก็จะตกไป	กรณีมีมูลหรือ

 มีพฤติก�รณ์ทุจริต	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะดำ�เนินก�รโดย	ห�กมีคว�มผิด

ท�งวินัย	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะชี้มูลและส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดดำ�เนินก�ร	

ห�กมีคว�มผิดท�งอ�ญ�	 คณะกรรรมก�รฯ	 จะส่งอัยก�รสูงสุดฟ้องต่อ 

ศ�ลยุติธรรม

 ๓.๔.๒ การร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ	ในแต่ละหน่วยง�นจะมีีหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียนหรือแจ้งเบ�ะแสของตนเอง
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จริยธรรม

• ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของตนและสังคม

• การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำา ไม่ควรทำา

ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดี

ในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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“เจา้หนา้ทีข่องรฐัท่ีขาดจรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ที ่โดยเขา้ไปกระทำาการใดๆ 

ทีเ่ป็นการขดักันระหว่างประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม ถอืวา่เจา้หนา้ที่

ของรัฐผู้นัน้ขาดความชอบธรรมในการปฏบิตัหืนา้ที ่และจะเปน็ตน้เหตขุองการ 

ทุจริตต่อไป”

“การทุจริต”	 เป็นพฤติกรรมที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยโดยตรง	 ถือเป็นคว�มผิดอย่�ง

ชดัเจน	สงัคมสว่นใหญจ่ะมกี�รบญัญตักิฎหมยออกม�รองรบั	มบีทลงโทษชดัเจน	

ถือเป็นคว�มผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

“จริยธรรม”	 เป็นหลักสำ�คัญในก�รควบคุมพฤติกรรมของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

เปรียบเสมือนโครงสร้�งพื้นฐ�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	เป็นพฤติกรรมที่

อยู่ระหว่�งจริยธรรมกับก�รทุจริต	 ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม	 ซึ่งพฤติกรรมบ�งประเภทมีก�รบัญัญติเป็นคว�มผิดท�ง

กฎหม�ยมีบทลงโทษชัดเจน	 แต่พฤติกรรมบ�งประเภทยังไม่มีก�รบัญญัติข้อห้�ม

ไว้ในกฎหม�ย



ระดับอุดมศึกษา 91

มาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐

• วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

• โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)

• ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓

  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา 

ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

รู้จักหน้�ที่

อดทน	อดกลั้น

ข้�ร�ชก�รคอร์รัปชัน

หักเหลี่ยมคอร์รัปชัน

กลโกงหน่วยเลือกตั้ง

๑

๒

๓

๔

๕

วีดีโอ

วีดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

ข่�ว

๑.๕๕	น�ที

๑.๕๕	น�ที

๑.๐๓	น�ที

๖.๐๐	น�ที

๒.๒๘	น�ที

ก�รไม่ตั้งใจทำ�ง�น	 โดยเล่น

อินเตอร์เนต/โทรศัพท์	 ใน

เวล�ทำ�ง�น

ก�รขบัรถแซงผูอ้ืน่ไปม�	และ

ไม่เค�รพกฎจร�จร

อธิบ�ยถึงก�รคอร์รัปชันของ

ข้�ร�ชก�ร

เปน็ก�รตู์นก�รนำ�เสนอขอ้มลู

ก�รคอรร์ปัชนัในรปูแบบของ

ก�รก่อสร้�งที่ลดม�ตรฐ�น

จนทำ�ให้เกิดอันตร�ยต่อชีวิต

และทรัพย์ สินโดยข�ดซึ่ ง

คว�มละอ�ยที่มีต่อก�รทำ�

ทุจริต

เป็นก�รนำ�เสนอข่�วเกี่ยวกับ

ก�รติดต�มและก�รสอดส่อง

ดูแลก�รเลือกตั้งโดยให้เป็น

ไปต�มกฎระเบียบและให้มี

ก�รทุจริตเลือกตั้งน้อยท่ีสุด

หรือไม่มี
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

ภ�พยนตร์สั้น	 สำ�นักง�น	

ป.ป.ช.	เรื่อง	GOT	STAR

ภ�พยนตร์สั้น	 สำ�นักง�น	

ป.ป.ช.	เรื่อง	ผลลับ

Innocense	 (หนังสั้นต้�น

คอร์รัปชัน)

๖

๗

๘

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

๕	น�ที

๕.๐๔	น�ที

๔.๕๔	น�ที

พ่อกับ ลูก คู่หนึ่ ง 	 ลูกอ่ �น

หนงัสอืก�รต์นูซึง่มเีนือ้ห�	ว�่	

ทุจริตจะครองโลกโดยจอม

ม�ร	 GOT	 STAR	 พ่อขับรถ

อยู่บนถนนและมีพฤติกรรม

คล้�ยจอมม�รฯ

ก�รลอกข้อสอบแล้วอ�จ�รย์

จับได้แล้วขอให้ผู้ปกครอง

เด็กจ่�ยเงินเพื่อแลกกับก�ร

ให้เด็กสอบผ่�นแต่ผู้ปกครอง

ไม่ยอมจ่�ย

เป็นหนังสั้นที่นำ�เสนอเกี่ยว

กับก�รไม่สนับสนุนให้เข้�ไป

มีส่วนร่วมในก�รก่อให้เกิด

ก�รทุจริต








