หน่วยที่ ๒

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ละอายและ
การเพิกเฉยต่อการทุจริต

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒ จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ อภิปราย สัมมนา เกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ กิดจากความไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริตได้
๓ สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริต
๒) สถานการณ์การทุจริต
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๑.๑ ฟัง พูด เขียน
๒) ความสามารถในการคิด
๒.๑ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
๑) ซื่อสัตย์สุจริต
๔ กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
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ชั่วโมงที่ ๑
๑) ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ (ตาราง
๑ แสดงภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของไทยระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐) (ตาราง ๒ แสดงภาพลักษณ์
การคอรับชัน ระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในกลุ่มเอเชีย)
๒) ให้นักเรียนวิเคราะห์จากสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เปรียบเทียบกับตนเองในแต่ละปี ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร สาเหตุมาจากอะไร
บ้าง และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
		 ชั่วโมงที่ ๒
๑. นักเรียนและครู ร่วมกันอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากความไม่ละอายและการเพิกเฉย
ต่อการทุจริตว่าเกิดผลเสียอย่างไรต่อประเทศ
- ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
- ความเสียหายจากการทุจริต
- สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการทุจริต
๒. สรุปนักเรียนเห็นด้วยว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิ ป วี ดี โ อ สื่ อ ที่ ใช้ ป ระกอบชุ ด วิ ช าความไม่ ท นและความละอายต่ อ การทุ จ ริ ต
ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒) ใบความรู้เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓) ใบความรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตของไทย
๔) ใบความรู้ เรื่อง ผลประทบที่เกิดจากความไม่ละอาย
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) การน�ำเสนอ
๒) การสังเกตการอภิปราย
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบประเมินผลงาน
๒) แบบสังเกต
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

45

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)
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๗. ภาคผนวก
ใบความรู้ส�ำหรับครูผู้สอนเรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต เป็นการปรับเปลีย่ นสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ทีไ่ ม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพือ่ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือ
กลุ่มตัวแทนที่ท�ำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอาย
ต่อการกระท�ำความผิด การไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๑.๒.๑ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต คืออะไร
ค�ำว่า “ความละอาย” และ “ความไม่ทน” ได้มีการให้ความหมายไว้ ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค�ำว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท�ำใน
สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายที่จะท�ำผิด ละอายใจ
ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะ
เห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท�ำนั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท�ำ  ท�ำให้ตนเองไม่หลงท�ำใน
สิ่งที่ผิด นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายต่อการท�ำผิด
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค�ำว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้
เช่น ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อ
สิ่งที่รอคอย หรือสิ่งที่จูงใจให้กระท�ำในสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม
ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท�ำที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือสังคม ในลักษณะทีไ่ ม่ยนิ ยอม ไม่ยอมรับในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ
ทั้งในรูปแบบของกริยาท่าทางหรือค�ำพูด
ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึง่ เกิดขึน้
เช่น การแซงคิวเพื่อซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้
ผูท้ แี่ ซงคิวรับรูว้ า่ ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิรยิ าหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพือ่ ให้ผทู้ แี่ ซงคิวยอมทีจ่ ะต่อท้ายแถว
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถว
ก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความละอายต่อการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก - น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับ
จิตส�ำนึกของแต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
ซึ่งการแสดงกริยาหรือการกระท�ำจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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การแจ้งเบาะแส การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึง่ เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
มีการรวมตัว ของคนจ�ำนวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน
ความไม่ทนของบุคคลต่อสิง่ ต่างๆ รอบตัวทีส่ ง่ ผลในทางไม่ดตี อ่ ตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้
ง่าย ซึง่ ปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะ สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ดแี ละส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะ
แสดงปฏิกริ ยิ าออกมา แต่การทีบ่ คุ คลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกริ ยิ าออกมานัน้ อาจเป็นเรือ่ งยาก
เนือ่ งจากปัจจุบนั สังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพือ่ ให้ตนเองได้รบั ประโยชน์หรือให้งานสามารถ
ด�ำเนินต่อไปสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่า
การทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
๑.๒.๒ ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความ
ละอาย ไม่กล้าที่จะท�ำในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ท�ำลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้
จะได้รับการลงโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท�ำผิด และ
ในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป ก็ไม่กล้าที่จะ
ท�ำผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย
ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้งการทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น
การลอกข้อสอบอาจจะไม่มใี ครใส่ใจหรือสังเกตเห็นแต่หากเป็นความละอายขัน้ สูงแล้วบุคคลนัน้ ก็จะไม่กล้าท�ำ 
ตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หาก
น�ำเอาเงินทีท่ จุ ริตไปมาพัฒนาในส่วนอืน่ ความเจริญหรือการได้รบั โอกาสของผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสก็จะมีมากขึน้
ความเหลื่อมล�้ำทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา  ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะ
ลดน้อยลง ดังที่เห็นในปัจจุบันว่าความเจริญต่างๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบท
ก็คอื ประชาชนส่วนหนึง่ ของประเทศ แต่เพราะอะไรท�ำไมประชาชนเหล่านัน้ ถึงไม่ได้รบั โอกาสให้ทดั เทียม
หรือใกล้เคียงกับคนในเมือง ปัจจัยหนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น แต่ท�ำอย่างไรถึงท�ำให้มีการทุจริตได้มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมี
งบประมาณ เมื่อมีงบประมาณ ก็เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริตสามารถหาช่องทางดังกล่าวในทาง
ทุจริตได้ แม้วา่ ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพือ่ ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต แต่นนั่ ก็คอื
ตัวหนังสือที่ได้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้น หากประชาชนเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไปอยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มี
คนทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือ
ลงทุนก็น้อย อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้
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ใบความรู้เรื่อง
สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อย
จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึง
เศรษฐกิจของประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการทุจริตเป็นจ�ำนวนมากนักธุรกิจ
ย่อมไม่กล้าที่จะลงทุนในประเทศนั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท�ำธุรกิจที่มากกว่าปกติ
แต่หากสามารถด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการ
ที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและ
จัดอันดับประเทศต่างๆ เพือ่ บ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต ซึง่ การทุจริตทีผ่ า่ นมานอกจากจะพบเห็นข่าว
การทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ คือ
ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international : TI) ได้จัดอันดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตประจ�ำปี ๒๕๖๐ พบว่า  ประเทศไทยได้ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม๑๐๐ คะแนน
อยู่อันดับที่ ๙๖ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก หากเทียบกับปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้
คะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ล�ำดับที่ ๑๐๑ เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดง
ให้เห็นว่า  ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โดยคะแนนที่ประเทศไทยได้รับตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ได้คะแนนและล�ำดับ ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
ปี พ.ศ.
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

คะแนน
๓.๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๘๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๖๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๓๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๕๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๔๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๕๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓.๔๐ (คะแนนเต็ม ๑๐)
๓๗ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
๓๕ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
๓๘ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
๓๘ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
๓๕ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)
๓๗ (คะแนนเต็ม ๑๐๐)

อันดับ
๖๔
๕๙
๖๓
๘๔
๘๐
๘๔
๗๘
๘๐
๘๘
๑๐๒
๘๕
๗๖
๑๐๑
๙๖

จ�ำนวนประเทศ
๑๔๖
๑๕๙
๑๖๓
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๐
๑๗๘
๑๘๓
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๕
๑๖๘
๑๗๖
๑๘๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

49

และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จ�ำนวน ๑๐ ประเทศ เพื่อเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดการรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ ๒ แสดงดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน
อันดับในอาเซียน

ประเทศ

คะแนนปี ๒๕๖๐

คะแนนปี ๒๕๕๙

คะแนนปี ๒๕๕๘

๑

สิงคโปร์

๘๔

๘๔

๘๕

๒

บรูไน

๖๒

๕๘

-

๓

มาเลเซีย

๔๗

๔๙

๕๐

๔

อินโดนีเซีย

๓๗

๓๗

๓๖

๕

ไทย

๓๗

๓๕

๓๘

๖

เวียดนาม

๓๕

๓๓

๓๑

๗

ฟิลิปปินส์

๓๔

๓๕

๓๕

๘

พม่า

๓๐

๒๘

๒๒

๙

ลาว

๒๙

๓๐

๒๖

๑๐

กัมพูชา

๒๑

๒๑

๒๑

ในการประเมินดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตทีผ่ า่ นมา จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล ๙ แหล่ง ครอบคลุม
ด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการด�ำเนินงาน
และการวัดด้านความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศ
นั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง
ความเท่าเทียม ความเป็นเสรีโดยทั้งหมดนี้จะใช้รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท�ำธุรกิจในประเทศ
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

ใบความรู้เรื่อง
ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน เป็นพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งของ
คนในชาติ จากการเห็นประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะ
หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของ
ผู้ทุจริต และผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศ
เพื่อประกอบกิจการต่างๆ ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้น
ทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจากต่างประเทศจะใช้ประการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ
ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสียจากการทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจ
การลงทุนไปยังประเทศอื่น ส่งผลให้การจ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชน
มีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณและการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส�ำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง ๒,๔๐๐
ตัวอย่างจากประชาชนทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๙
พบว่า  หากเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  พบว่า  ผู้ที่ตอบว่า
รุนแรงเพิ่มขึ้นมี ๓๘% รุนแรงเท่าเดิม ๓๐% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่เอื้อต่อการทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม
กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด
อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน ของก�ำนัล หรือรางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ต�ำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก ส�ำหรับ
ความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๙ ที่ ๒.๗๒ ล้านล้านบาท
ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย ๑-๑๕% โดยหากจ่ายที่ ๕% ความเสียหายจะ
อยู่ที่ ๕๙,๖๑๐ ล้านบาท หรือ ๒.๑๙% ของงบประมาณ และมีผลท�ำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดลง ๐.๔๒%แต่หากจ่ายที่ ๑๕% คิดเป็นความเสียหาย ๑๗๘,๘๓๐ ล้านบาท หรือ ๖.๕๗% ของ
เงินงบประมาณ และมีผลท�ำให้เศรษฐกิจลดลง ๑.๒๗% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุกๆ ๑%
จะท�ำให้มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตลดลง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักทีด่ �ำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานอืน่ ทีม่ ภี ารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส�ำนักงาน
ป.ป.ช. เช่นส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนีย้ งั มีหน่วยงานภาคเอกชนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอีกหลายหน่วยงาน และส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มี
การประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เพื่อเป็นมาตรการแนวทาง การด�ำเนินงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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ใบงานที่ ๑
เรื่อง ความละอายต่อการทุจริต
ชื่อกลุ่ม...........................................................

สมาชิกในกลุ่ม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความละอายใจต่อ
การทุจริตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน หรือที่เกิดใกล้ตัวนักเรียนมาให้มากที่สุดภายในเวลา 
๕ นาที
เหตุการณ์ที่
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เหตุการณ์/สถานการณ์
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ใบงานที่ ๒
เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ชื่อกลุ่ม...........................................................

สมาชิกในกลุ่ม
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ค�ำชี้แจง ให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความละอายใจ
แล้วช่วยกันวิเคราะห์ถึงผลเสียและแนวทางแก้ไขปัญหา
เหตุการณ์/สถานการณ์

ผลเสีย/ผลกระทบที่ได้รับ

แนวทางแก้ไข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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แบบประเมินการให้คะแนน ใบงาน (กลุ่ม)
คำ�ชี้แจง ให้ครูผู้สอนทำ�เครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ค�ำชี้แจง ให้ครูผู้สอนท�ำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มที่

สรุปความรู้ได้ถูกต้อง
ครบ ตรงประเด็น

การเชื่อมโยงความรู้
ได้ถูกต้องตามล�ำดับขั้น
ความสัมพันธ์

มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียน

๔

๔

๔

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม

๑

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน
(………………………….………………)
............../................./.................

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

ค�ำอธิบายระดับคุณภาพ
๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

๑. ความเหมาะสมของบทบาท แสดงบทบาทเหมาะสม
การน�ำเสนอ
เสียงดังฟังชัด ลีลาประกอบ
ดีมาก

แสดงบทบาทเหมาะสม
แสดงบทบาทเหมาะสม
เสียงดังปานกลาง ลีลาประกอบดี เสียงเบา ลีลาประกอบ
ค่อนข้างน้อย

๒. ความถูกต้องข้อมูล
สาระ ความรู้

เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน

เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนมาก

เนื้อหาสาระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย

๓. ส่วนประกอบอื่นๆ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีการน�ำอุปกรณ์ประกอบ
การน�ำเสนอดีมาก

มีการน�ำอุปกรณ์ประกอบ
การน�ำเสนอดี

มีการน�ำอุปกรณ์มาประกอบ
การน�ำเสนอค่อนข้างน้อย

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ
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คะแนน

คุณภาพ

๗-๙
๔-๖
๑-๓

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ซื่อสัตย์)
ค�ำชี้แจง :

ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ที่

ชื่อ - สกุล

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง

๔

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ละอาย และเกรงกลัว
ที่จะท�ำความผิด ท�ำตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครู

๓

๒

๑

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความซื่อตรง

๔

๓

๒

๑

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๐ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๗ - ๙ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๔ - ๖ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๑ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(...........................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติ

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๑.๓ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๒ จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
๒.๑ อภิปราย เสวนา  สัมมนา  เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากความไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริตได้
๓ สาระการเรียนรู้
๓.๑ ความรู้
๑) ทิ ศ ทางและการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๑.๑ ฟัง พูด เขียน
๒) ความสามารถในการคิด
๒.๑ วิเคราะห์ จัดกลุ่ม สรุป
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
๑) มีจิตสาธารณะ
๔ กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้
		 ชั่วโมงที่ ๑
๑. ให้นักเรียนศึกษาทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๒. ให้นักเรียนสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาตาม ทิศทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) ว่ามีอะไรบ้าง
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๓. ให้นักเรียนตัวแทนออกมาอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๔. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป
ชั่วโมงที่ ๒
๑. ให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
๒. เมื่ อ ศึ ก ษาแล้ ว นั ก เรี ย นมี แ นวทางในการแก้ ไขปั ญ หาและวิ ธี ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งไรตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน
๓. นักเรียนและครูอภิปรายแนวทางในการแก้ไขปัญหาและวิธปี ฏิบตั ใิ นรูปแบบของรัฐบาล
และรูปแบบที่นักเรียนแสดงความคิดเห็น
๔. ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติ
๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
๑) คลิปวีดโี อ เรือ่ ง รูจ้ กั หน้าที่ จาก https://www.youtube.com/watch?v=GATjrfppBBA
๒) สื่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๕. การประเมินผลการเรียนรู้
๕.๑ วิธีการประเมิน
๑) การน�ำเสนอผลงาน
๒) การสังเกต
๕.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
๑) แบบประเมินผลงาน
๕.๓ เกณฑ์การตัดสิน
๑) นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ ครูผู้สอน
(...............................................)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้เรื่อง

ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต มาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยอาศั ย
ความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระท�ำความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินคดีกับบุคคลที่ท�ำการทุจริต นอกจากนี้ยังได้มี
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๓
มีก�ำหนดใช้ตงั้ แต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวสิ ยั ทัศน์วา 
่ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรปู กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้ประบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมและ
การเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการด�ำเนินการในส่วน
การตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐว่าจะมีแนวทางในการด�ำเนินงานอย่างไร และด้านการปราบปรามการทุจริตเพือ่ ให้การด�ำเนินการ
ด้านปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับค่า  CPI ให้ได้คะแนน
๕๐ คะแนน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มีวตั ถุประสงค์ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มคี า่ นิยมร่วมต้านทุจริต มีจติ ส�ำนึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการ
และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับ
การปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพือ่ รักษาเจตจ�ำนงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจาย
ผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเพื่อแก้ไข
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตพัฒนา
กระบวนการท�ำงานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งในการบูรณาการการท�ำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็น
การป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตการตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย
ให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดถูกด�ำเนินคดีและลงโทษอย่างเป็น
รูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ
๕๐ ขึ้นไปเป็นเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคะแนนให้มีค่าสูงขึ้น หากได้รับคะแนนมากจะหมายถึงการที่
ประเทศนั้นมีการทุจริตน้อย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่น
ในการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ใบความรู้เรื่อง
กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
แต่เดิมภารกิจด้านการดับเพลิงเป็นภารกิจของต�ำรวจดับเพลิง มีฐานะเป็นกองบังคับการต�ำรวจ
ดับเพลิงปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระทั้งได้มีแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงโครงสร้างของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึง่ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ กองบังคับการต�ำรวจดับเพลิง
ให้มขี นาดเล็กลง โดยมีแนวคิดทีจ่ ะโอนภารกิจทีไ่ ม่ใช่หน้าทีข่ องต�ำรวจโดยตรงให้ไปอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง งานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มิใช่หน้าที่
โดยตรงของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงเห็นควรทีจ่ ะโอนภารกิจดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร รับไปด�ำเนินการ
โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติถ่ายโอนภารกิจป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็นส�ำนัก ชื่อว่า ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเอกชนโดยเอกชนที่เข้ามาท�ำธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิงคือบริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ บริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์จ�ำกัดถูกบริษัท General Dynamics
Worldwide Holdings, Inc.ของสหรัฐอเมริกาซือ้ กิจการทัง้ หมด แต่ยงั คงเป็นบริษทั ถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศออสเตรี ย บริ ษั ท สไตเออร์ เ ดมเลอร์ พุ ค สเปเชี ย ลฟาห์ ร ซอยก์ จ�ำกั ด ว่ า จ้ า งบริ ษั ท
Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยีย่ มเป็นผูร้ บั จ้างจัดหา ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์
บรรเทาสาธารณภัย (ยกเว้น เรือดับเพลิง) ให้กับกรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างผลิตราว ๒๘ ล้านยูโร
หรือราว ๑,๔๐๐ ล้านบาท บริษัท สไตเออร์ฯ จึงไม่ใช่ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเพื่อเสนอขายโดยตรง
แต่เป็นเพียงนายหน้าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค้าให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน ๒๕๔๖ เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�ำประเทศไทยได้มหี นังสือถึงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท ส
ไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด โดยเป็นข้อเสนอให้ด�ำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ และ
บริษัท สไตเออร์ฯได้เชิญนาย ป. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท
MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิงให้ บริษัท สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิง ตามที่ พล.ต.ต. อ.
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกรุงเทพมหานครเสนอ ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดต่างๆ
และรถบรรทุกน�้ำรวม ๓๑๕ คัน และเรือดับเพลิง ๓๐ ล�ำตลอดจนอุปกรณ์สาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งตรงกัน
กับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร์ฯ ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย จากนั้นคณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดท�ำ A.O.U. (Agreement of Understanding) และข้อตกลงซื้อขาย
(Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียยืน่ ร่าง A.O.U.ให้แก่ พล.ต.ต. อ.
ซึง่ น�ำเสนอต่อนาย ส. โดยตรงโดยไม่ผา่ นปลัดกรุงเทพมหานคร นาย ส.ลงนามรับทราบบันทึกและเสนอต่อ
นาย ภ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหลังจากที่ได้มีการลงนามร่วมกันคุณหญิง ณ.
ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สง่ ร่างข้อตกลงซือ้ ขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดบั เพลิงระหว่างกรุงเทพมหานคร
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กับบริษทั สไตเออร์ฯ ให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ งการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด�ำเนินการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการจัดซือ้ รถและเรือดับเพลิงในวงเงิน ๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐ บาท และอนุมตั ิ
วงเงินเพิม่ เติม เพือ่ เป็นค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) อีกจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หรือตามจ�ำนวนทีจ่ ่ายจริง รวมทัง้ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดด�ำเนินการเกีย่ วกับการค้าต่างตอบแทนตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๐ ก.ค. ๒๕๔๗ โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้าที่จะด�ำเนินการเป็นล�ำดับแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนาย อ. และก่อน
มอบหมายงานในหน้าทีใ่ ห้กบั ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึง่ เป็นผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
คนเดิม ได้มีหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน ๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐ ยูโรให้กับบริษัท
สไตเออร์ฯ โดยกรุงเทพมหานครช�ำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐บาท และมอบอ�ำนาจ
ให้พล.ต.ต.อ. อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด�ำเนินการ
และลงนาม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ด�ำเนินการไต่สวนการด�ำเนินการดังกล่าวของ
กรุงเทพมหานคร และยืน่ ฟ้องต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง จากการกระท�ำ
ดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบที่ เ สี ย หายและรุ น แรง โดยราคาของรถและเรื อ ดั บ เพลิ ง ที่
กรุงเทพมหานครซือ้ มานัน้ มีราคาทีส่ งู มาก ส่งผลให้รฐั สูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึง่ ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมีดังนี้
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซือ้ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗
		 กับกรุงเทพมหานคร
รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบน�้ำแบกหาม
รายละเอียด
โครงประธานรถเครื่องยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ๒,๕๐๐ ซีซี
๔x๔ ประกอบโดย บริษัท กาญจนาอิควิปเม้นท์ จ�ำกัด
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามจากญี่ปุ่น

ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ ๒,๑๕๔,๐๕๐ บาท
รวม ๗๒ คัน เป็นเงินแพงกว่า๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท

รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร
รายละเอียด
โครงประธานรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์ ซื้อจาก
บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม)
สูงกว่า

ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ ๑๗,๑๔๓,๒๐๐ บาท
รวม ๙ คัน เป็นเงินแพงกว่า ๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐ บาท
รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร

รายละเอียด
ซื้อจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ ๑๕,๔๕๕,๓๗๐ บาท
รวม ๑๔๔ คัน เป็นเงิน แพงกว่า ๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐ บาท
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รถถังน�้ำ ๒๐,๐๐๐ ลิตร
รายละเอียด
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ซื้อจาก
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ความแตกต่าง
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ
๑๕,๑๘๙,๑๐๐ บาท รวม ๗๒ คัน
เป็นเงิน แพงกว่า ๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐ บาท

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA
รายละเอียด
ความแตกต่าง
ซื้อจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ๕๖,๕๗๗,๒๕๐ บาท
รวม ๗ คัน เป็นเงิน แพงกว่า๓๙๖,๐๔๐,๗๕๐ บาท

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง
ข้อมูลเรือดับเพลิง
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ�ำกัด
ขายให้ กรุงเทพมหานคร ราคาล�ำละ ๒๕,๔๖๒,๑๐๐ บาท
ซื้อเรือดับเพลิงจาก บริษัท ซีทโบ๊ต จ�ำกัด
ผลิตและประกอบที่เมืองพัทยา ราคาล�ำละ
๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกจากจะสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่ าสูญเสียงบประมาณจ�ำนวนเท่าไร แต่การสูญเสีย
ดังกล่าวแทนที่รัฐและประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากรถและเรือดับเพลิง ซึ่งถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ช่วย
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อมีการทุจริตแล้วยัง
ส่งผลให้ไม่สามารถน�ำรถและเรือดับเพลิงมาใช้งานได้ เท่ากับว่าสูญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถน�ำ
สิง่ เหล่านีม้ าใช้ประโยชน์ได้อกี ซึง่ หากเกิดอัคคีภยั เกิดขึน้ อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูอ่ าจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากเหตุนั้นๆ อีก
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แผนการจัดการเรียนรู้ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีจิตสาธารณะ)
ค�ำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

ที่

ชื่อ - สกุล

รู้จักดูแล รักษา
เข้าร่วมกิจกรรม
รู้จักช่วยพ่อแม่ อาสาท�ำงาน ช่วยคิด ทรัพย์สมบัติและ
เพื่อสังคมและ
ผู้ปกครอง และครู ช่วยท�ำ และแบ่งปัน สิ่งแวดล้อมของ
สาธารณประโยชน์
ท�ำงาน
สิ่งของให้ผู้อื่น ห้องเรียน โรงเรียน
ของโรงเรียน
ชุมชน
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๔  คะแนน    =  ดีมาก
๓  คะแนน    =  ดี
๒  คะแนน    =  ปานกลาง
๑  คะแนน    =  ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๓ - ๑๖ คะแนน  เท่ากับ  ดีมาก
๙ - ๑๒ คะแนน  เท่ากับ  ดี
๕ - ๘ คะแนน  เท่ากับ  พอใช้
๐ - ๓ คะแนน  เท่ากับ  ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
.............../.............../.............

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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