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เนือ้หาสาระในรายวชิา 

หน่วยที่ 1 ฐานความคดิต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

หน่วยที่ 2 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

หน่วยที่ 3 ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 

หน่วยที่ 4 ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพยีง  



เนือ้หาสาระในรายวชิา 

หน่วยที่ 1 ปรับฐานความคดิต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 
ประเดน็ศึกษา 
 ความหมายของค าว่าทุจริต และคอร์รัปชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการ
ขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม แนวทางป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา 
 ศึกษาความหมายและความส าคญัของการปลูกจิตส านึก การสร้างความ
ร่วมมอื การปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความดงีาม บ าเพญ็ประโยชน์สุขแก่สังคม  
ให้บรรลุซ่ึงคุณภาพภายใต้ความมส่ีวนร่วมช่วยเหลอืเกือ้กลูซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน
ยอมรับเคารพ หลกัการกฎระเบียบ กตกิา และข้อบังคับทางสังคม 



เนือ้หาสาระในรายวชิา 

หน่วยที่ 2 สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

 ศึกษาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การสร้าง
สังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน 



เนือ้หาสาระในรายวชิา 

หน่วยที่ 3 ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม 

 คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงานทุกระดับ 
ตลอดจนมาตรการของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  



เนือ้หาสาระในรายวชิา 

หน่วยที ่4 ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพยีง 

 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวคดิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่9 ทรงช้ีแนะแนวทางในการด ารงอยู่และปรับตนโดยให้
ประชาชนในทุกระดบั ได้อยู่อย่างมคีวามสุข และสร้างสมดุลได้อย่างยัง่ยนื 
ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือส าคญั ในการสร้างภูมคุ้ิมกนัการทุจริต 

 

  

 



เกณฑ์การให้คะแนนในรายวชิา 

 

- เข้าเรียน    10   คะแนน 

- คะแนนเกบ็  50   คะแนน 

- สอบปลายภาค      40   คะแนน 

        รวม                   100  คะแนน 

   

 

 

 

 



การวดัผล 

ช่วงคะแนน 80-100 = A 

  ช่วงคะแนน 75-79  = B+ 

  ช่วงคะแนน 70-74  = B 

  ช่วงคะแนน 65-69  = C+ 

  ช่วงคะแนน 60-64  = C 

  ช่วงคะแนน 55-59  = D+ 

                       ช่วงคะแนน 50-54  = D 

                                 ต ่ากว่า  49 = F 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
ปรับฐานความคดิ ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

ประเด็นศึกษา 
 - ความหมายของการทุจริต / ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 - สถานการณ์ทีเ่อือ้ต่อการทุจริต 
 - รูปแบบการทุจริต 
 - สาเหตุทีท่ าให้เกดิการทุจริต 
 - ระดบัการทุจริต 
 - สถานการณ์การทุจริตของประเทศ 
 - ผลกระทบของการทุจริตต่อการพฒันาประเทศ 
 - รูปแบบของการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัส่วนรวม 



หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
ปรับฐานความคดิ ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

 ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 
ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะท าให้เกิดความเส่ือมในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง นับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรงมากขึ้นมีรูปแบบการทุจริตที่
ซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบมากขึน้ 
 การทุจริตอาจกระท าเพียงฝ่ายเดียว  หรือสองฝ่าย ผู้ให้ผลประโยชน์กับ
ผู้รับผลประโยชน์   ซ่ึงทั้งสองฝ่ายนีจ้ะมผีลประโยชน์ร่วมกนั  หรือหลายฝ่าย 
ให้ความยนิยอม สมคบคดิในการทุจริต 



 

ความหมายของการทุจริต 
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ระบุว่าทุจริต หมายถึง “ความ
ประพฤติช่ัว คดโกง ฉ้อโกง” 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพือ่แสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อืน่” 
 พรบ.ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 
ค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่ หรือ
ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้ง
ทีต่นมไิด้มตี าแหน่งหรือหน้าทีน้ั่น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที ่เพือ่แสวงหาประโยชน์ 
ทีม่คิวรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อืน่” 
 



 

สถานการณ์ทีเ่อือ้ต่อการทุจริต 
 

การทุจริตอาจเกดิขึน้ได้ในประเทศทีม่สีถานการณ์ดังต่อไปนี ้
 1.มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนดจ านวนมากที่เกีย่วข้องกบัการ
ด าเนินการทางธุรกจิ ซ่ึงจะเป็นโอกาสทีจ่ะท าให้เกดิเศรษฐผล หรือมูลค่าเพิม่หรือ
ก าไรส่วนเกนิทางเศรษฐกจิ และโดยเฉพาะอย่างยิง่หากมาตรการหรือข้อก าหนดดัง
มคีวามซับซ้อน คลุมเครือ เลอืกปฏิบัต ิ เป็นความลบัหรือไม่โปร่งใส 
 2. เจ้าหน้าทีผู้่มอี านาจมสิีทธิในการใช้ดุลยพนิิจ ซ่ึงให้อสิระในการเลอืก
ปฏิบัตเิป็นอย่างมากว่าจะเลอืกใช้อ านาจใด กบัใคร 
 3. ไม่มกีลไกทีม่ปีระสิทธิภาพหรือองค์กรทีม่หีน้าที่ควบคุมดูแลและ
จัดการต่อการกระท าการทุจริต 
 



 

รูปแบบการทุจริต 
 

 
รูปแบบการทุจริตทีเ่กดิขึน้มกัมลีกัษณะดงันี ้
 1. แบ่งตามผู้ทีเ่กีย่วข้อง  
 2. แบ่งตามกระบวนการทีใ่ช้  
 3. แบ่งตามลกัษณะรูปธรรม 
 4. แบ่งตามความคดิเห็นของนักวชิาการ 
 5. แบ่งตามผลการสอบสวนและศึกษาเร่ืองการทุจริต 
 



 
1. แบ่งตามผู้ทีเ่กีย่วข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเร่ืองของอ านาจและความสัมพนัธ์
แบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ทีใ่ห้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลอื) กบัผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่
ได้รับการช่วยเหลอื) โดยในกระบวนการการทุจริตจะม ี2 ประเภทคือ 
 1) การทุจริตโดยข้าราชการ มกีารกระท าทีใ่ช้หน่วยงานราชการแสวงหา
ประโยชน์อนัมิชอบ 
 2) การทุจริตโดยนักการเมอืง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงาน
ของทางราชการโดยบรรดานักการเมอืงเพือ่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงนิ
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 
 

 

รูปแบบการทุจริต 
 



 
2. แบ่งตามกระบวนการทีใ่ช้มี 2 ประเภทคอื 
 1) เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ กติกาพื้นฐาน เช่น การออก
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพือ่อ านวยประโยชน์ต่อกลุ่มของตนหรือพวกพ้อง 
 2)  เกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และ
ระเบียบที่ด ารงอยู่    ซ่ึงมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่าน้ันที่ท า
ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ 
 

 

รูปแบบการทุจริต 
 



 

3. แบ่งตามลกัษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบคอื 
 1) คอร์รัปชันจากการจัดซ้ือจัดหา เช่น การจัดซ้ือส่ิงของในหน่วยงาน โดย
มกีารคดิราคาเพิม่หรือลดคุณสมบัต ิ แต่ก าหนดราคาซ้ือไว้เท่าเดมิ 
 2) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพเิศษ เช่น การให้เอกชนรายใด
รายหน่ึงเข้ามามีสิทธิในการจัดท าสัมปทานเป็นกรณีพเิศษ 
 3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ  เช่น การขายกิจการของ
รัฐวสิาหกจิ หรือการยกเอาที่ดนิ ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ  
 4) คอร์รัปชันจากการก ากับดูแล เช่น การก ากับดูแลในหน่วยงานแล้วท า
การทุจริต 
 

 

รูปแบบการทุจริต 
 



 

4. แบ่งตามความคดิเห็นของนักวชิาการ  
 นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการก าหนดหรือแบ่งประเภทของ
การทุจริตเป็นรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น การวจิัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ และคณะ 
ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1)  การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของรัฐเพือ่ลด 
ต้นทุนการท าธุรกจิ 
 2) การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของส่ิงของ และบริการ หรือสิทธิ
ให้แก่เอกชน 
 3) การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกจิ 
 

 

รูปแบบการทุจริต 
 



 

5. แบ่งตามผลการสอบสวนและศึกษาเร่ืองการทุจริต ของคณะกรรมการวสิามัญ
พจิารณาสอบสวนและศึกษาเร่ืองเกีย่วกบัการทุจริตของวุฒิสภามกีารแบ่งรูปแบบ
การทุจริตคอร์รัปช่ันออกเป็น 5 ประเภท 
 1. การทุจริตเชิงนโยบาย 
 2. การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 3.  การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง การทุจริตประเภทนีจ้ะพบได้ทั้งรูปแบบ
ของการสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก าหนดรายละเอยีดหรือสเป็กงาน 
 4. การทุจริตในการให้สัมปทาน 
 5. การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 

รูปแบบการทุจริต 
 



 

สาเหตุทีท่ าให้เกดิการทุจริต 
 

 
การทุจริตคอร์รัปช่ันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดงันี ้
 1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤตกิรรมส่วนตวัของข้าราชการบางคนทีเ่ป็น
คนโลภมาก เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการทีคุ้่นเคยกบัการทีจ่ะได้
ประโยชน์ หรือ “เงนิใต้โต๊ะ” จากผู้มาตดิต่อราชการ ขาดจิตส านึกเพือ่ส่วนรวม 
 2. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ  สังคม วฒันธรรม 
การเมอืง  การบริหารราชการ ระบบราชการ  กฎ  ระเบียบ  การตรวจสอบ และอืน่ๆ 
 



 

ระดบัการทุจริต 
 

 

การทุจริตในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบัคอื 
 1. ระดบัชาติเป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมอืงทีใ่ช้อ านาจในการบริหารราชการ 
รวมถึงอ านาจนิติบญัญตัิ เป็นเคร่ืองมอืในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ 
โดยการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพือ่ผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง การประมูล การ
ซ้ือขายต าแหน่ง 
 2. ระดบัท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจเพือ่
ให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึน้ แต่การ
ด าเนินการในรูปแบบของท้องถิ่นกก่็อให้เกดิปัญหาการทุจริตเป็นจ านวนมาก   เช่น การผนัตัวเอง
ของนักธุรกจิมาเป็นนักการเมอืงท้องถิ่น  นอกจากนีย้งัมกีรณอีืน่อกี เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการปรับเปลีย่นต าแหน่ง/เลือ่นต าแหน่ง 
 



 

สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย 
 

  
 องค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international : TI)ได้จัดอันดับ
ดชันีช้ีวดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชันประจ าปี 2560   พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน อยู่อนัดบัที ่96 จากการจัดอนัดบัทั้งหมด 180 ประเทศทัว่โลก 
 และเมื่อจัดอันดับในอาเซียน 10 ประเทศอยู่ล าดับ 6 ในการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต  ซ่ึงมาการประเมินจากแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการ 
ความสามารถในการแข่งขัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและเอกชน
การด าเนินงานและวดัด้านความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ 
 



 

ผลกระทบของการทุจริตต่อการพฒันาประเทศ 
 

การทุจริตมผีลกระทบต่อการพฒันาประเทศในทุกๆด้าน 
 - โครงสร้างพืน้ฐาน 
 - บริการสาธารณะ 
 - คุณภาพชีวติ 
 - สวสัดกิารแห่งรัฐ 
                              ฯลฯ 
 
 



 

การขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
 

 ค าที่ใช้แทนกนั “การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม” หรือ “การขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” 
หรือ  “การขัดกนัระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ 
“ประโยชน์ทบัซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกนั” หรือ 
“ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 



 

รูปแบบของการขดักนัแห่งประโยชน์ 
 

  John  Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ ดงันี ้
  1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) 
 2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ทีผู้่ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มส่ีวนได้เสียในสัญญาทีท่ ากบัหน่วยงานทีต่นสังกดั 
 3. ท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งหน้าทีส่าธารณะหรือหลงัเกษยีณ (Post - 
employment)  
 4. การท างานพเิศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนีม้ไีด้ 
หลายลกัษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกจิ ทีเ่ป็นการแข่งขนักบัหน่วยงาน
หรือองค์การ 
 



 5 การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ทีผู้่ด ารง
ต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพือ่ประโยชน์ของตนเอง เช่น 
ทราบว่ามกีารตัดถนนผ่านบริเวณใด กจ็ะเข้าไปซ้ือที่ดินน้ันในนามของภรรยา หรือ
ทราบว่าจะมีการซ้ือขายที่ดินเพือ่ท าโครงการของรัฐกจ็ะเข้าไปซ้ือทีด่นิน้ันเพือ่เกง็
ก าไรและขายให้กบัรัฐในราคาทีสู่งขึน้ 
 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพือ่ประโยชน์ธุรกจิส่วนตัว เช่น การน า
เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ กลบัไปใช้ทีบ้่าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
 

 

รูปแบบของการขดักนัแห่งประโยชน์ 
 



 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทาง
การเมือง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพืน้ที่หรือบ้านเกดิของ
ตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพือ่หาเสียง 
 8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวก
พ้องหรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พเิศษ 
 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐอืน่เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 

 

รูปแบบของการขดักนัแห่งประโยชน์ 
 







หน่วยที่ 2 
สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

ประเดน็ศึกษา 
 การปลีย่นแปลงวธีิคดิ (ParadigmShift)  
 ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบโดยบทบาท 
ของภาคประชาชน 
  



หน่วยที่ 2 
สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

 การเปลีย่นแปลงวธีิคดิ (ParadigmShift) หรือความสามารถในการ
การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลออกจากประโยชน์ส่วนรวม  

 การเปลีย่นแปลงวธีิคดิด้วยการใช้แนวคดิแบบเลขฐานสิบ  
เลขฐานสอง และแนวคดิคดิได้ คดิด ีคดิเป็น 

  



แนวคดิ 
 ระบบคดิ “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคดิวเิคราะห์ข้อมูลที่มีตวัเลขหลายตวั และอาจ
หมายถึงโอกาสที่จะเลอืกได้หลายทาง เกดิความคดิที่หลากหลายซับซ้อน  หากน ามาเปรียบเทียบกบัการ
ปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคดิ/ต้องใช้ดุลยพนิิจ  อนัอาจจะน ามาซ่ึง
ประโยชน์ส่วนบุคคลมาปะปนกนัได้  
 ระบบคดิ “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคดิวเิคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลอืกได้เพยีง 2 
ทางเท่าน้ัน คอื 0 (ศูนย์) กบั 1 (หน่ึง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลอืกได้เพยีง 2 ทาง เช่น ใช่ กบั ไม่ใช่, 
เท็จ กบั จริง, ท าได้ กบั ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกบัการ
น ามาเปรียบเทียบกบัการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเร่ืองต าแหน่งหน้าที่กบัเร่ือง
ส่วนตวัออกจากกนัได้อย่างเดด็ขาด และไม่กระท าการที่เป็นการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ระบบคดิได้ คดิด ีคดิเป็น คอืการคดิไตร่ตรองก่อนลงมือท าส่ิงใด ได้แก่ คดิก่อนท า คดิถึง
ผลเสียที่เกดิกบัประเทศชาต ิบทลงโทษ ผลกระทบที่จะเกดิแก่ตนเอง คดิแบบพอเพยีง มีความรับผดิชอบ 
มีคุณธรรม แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมออกจากกนัไม่น ามาปะปนกนั 



 หมายถึง กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคต ิ
อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ของสมาชิกสังคมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง  ซ่ึง
เป็นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยผ่านตัวแทนของสังคม (agent) เช่น 
ครอบครัว สถานศึกษา ส่ือสารมวลชน กลุ่มเพื่อน สถานที่ท างาน และ
องค์กรทางสังคมต่าง ๆ  เพื่อที่บุคคลจะสามารถท าหน้าที่ทั้งในส่วนตัวและ
ต่อสังคมได้ 

การขดัเกลาทางสังคม 



ความเป็นพลเมอืงกบัการต่อต้านการทุจริต 

 
 
พลเมือง 

 ประชากร ประชาชน ปวงชน ราษฎร์ 

 เคารพสิทธ์ิอืน่ ไม่ละเมดิสิทธิผู้อืน่ 

 มีหน้าที่และความรับผดิชอบต่อประเทศ 



 
การละเมิดระบบ 
การฮัว้ประมูล  
การให้สินบน  
การรวมกลุ่มเพ่ือผูกขาดทางธุรกจิ  
การสมรู้ร่วมคิด  
การเล่นพรรคเล่นพวก  
การโกงการเลือกตัง้  
การยักยอก  
การใช้อิทธิพลมืด  
การกรรโชก, การรีดไถ  
องค์กรอาชญากรรม  
คตเิหน็แก่ญาต ิการอุปถัมภ์  
การรวมหวักันก าหนดราคา 
 

ตัวอย่างกิจกรรมแห่งการทุจริต 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


  
 1. ความละอายระดับต้น  ไม่กล้าที่จะท าในส่ิงที่ผดิ เน่ืองจากกลัว
ว่าจะมคีนรับรู้ จะได้รับการลงโทษ หรือได้รับความเดอืดร้อนจากส่ิงที่ 
ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผดิ 
 2. ความละอายระดับสูง  คือ แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในส่ิง
ทีต่นเองได้ท าลงไป กไ็ม่กล้าทีจ่ะท าผดิ 
 
 
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 



การลงโทษทางสังคม 

ลงโทษ
ทางบวก 

ลงโทษ
ทางลบ 

• สนับสนุน 
• สร้างแรงจูงใจ 
• ให้รางวัล 

• ว่ากล่าวตักเตือน 
• กดดนัและบีบคั้นทางจิตใจ 

• ต่อต้าน ประท้วง 



• ตดิอาวุธทางปัญญา 
• อาสาท างานเพือ่ประโยชน์ของบ้านเมอืง 
• ด าเนินกจิกรรมเพือ่รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
• เฝ้าระวงัพืน้ทีสุ่่มเส่ียง 
• สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 
 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
ในบทบาทของภาคประชาชน 



กจิกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 



หน่วยที่ 3  
ยกระดบัดชันี สร้างพลเมอืงดใีนสังคม 

 
ประเดน็ศึกษา 
 การมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในหน่วยงานทุกระดับ 
ตลอดจนการมีมาตรการของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  



จริยธรรมป้องกนัการทุจริต 

 การสร้างวนัิย คุณธรรม จริยธรรมเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต   
 เป็นส่ิงส าคญัเพือ่ก่อเกดิจติส านึกในการต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตส านึก 
  ปรับเปลี่ยนฐานการคิดให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต
คอร์รัปช่ัน  
 พฒันางานให้เกดิความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 สร้างความแข็งแกร่งให้ตนเอง องค์กร และส่งผลต่อประเทศชาตใินที่สุด 



จริยธรรม 

 

 ความประพฤติดีงาม 

 การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท า  ไม่ควรท า 



จริยธรรม  เป็นหลกัส าคญัในการควบคุมพฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เปรียบเสมือนโครงสร้างพืน้ฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยดึถอืปฏิบัติ 

การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 เป็นพฤตกิรรมทีอ่ยู่ระหว่างจริยธรรมกบัการทุจริต ทีจ่ะก่อให้เกดิผลประโยชน์ส่วนตน 
กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงพฤตกิรรมบางประเภทมกีารบญัญตัเิป็นความผดิทางกฎหมาย 
มบีทลงโทษชัดเจน แต่พฤตกิรรมบางประเภทยงัไม่มกีารบัญญตัเิป็นข้อห้ามไว้ในกฎหมาย 

การทุจริต เป็นพฤตกิรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถอืเป็นความผดิอย่างชัดเจน 
สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญตักิฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน   
ถอืเป็นความผดิขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่โดยเข้าไปกระท าการใดๆ   
ที่เป็นการการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ถอืว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน 

ขาดความชอบธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุแห่งการทุจริตต่อไป 
  



 
จริยธรรมป้องกนัการทุจริต 

  
คุณธรรม 8 ประการ ที่บุคคลทั่วไปควรปฏิบัตเิพือ่หลกีเลีย่งการทุจริต ประกอบด้วย 
 1. ขยนั หมายถึง ความตั้งใจเพยีรพยายามท าหน้าที่การงาน ด้วยความอดทนไม่ท้อถอยเมื่อ
พบอุปสรรค ความขยนัต้องควบคู่กบัการใช้สตปัิญญาแก้ปัญหาให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
  2.ประหยดั หมายถึง การรู้จักเกบ็ออม ถนอมใช้ทรัพย์สินส่ิงของตน แต่พอประมาณให้เกดิ
ประโยชน์ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ 
 3. ความซ่ือสัตย์ หมายถึง ประพฤตติรงไม่เอนเอยีง   
 4. มวีนัิย หมายถึง การยดึมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคบัและข้อปฏิบัติ   
 5. สุภาพ หมายถึง เรียบร้อยอ่อนโยน มกีริิยามารยาทที่ดงีาม   
 6. สะอาด หมายถึง ปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ   
 7. สามัคค ีหมายถึง ความพร้อมเพรียงกนั ความกลมเกลยีวกนั ความปรองดอง 
 8. มีน า้ใจ หมายถึง ความจริงใจที่ไม่เห็นแต่เร่ืองของตวัเอง แต่เห็นอกเห็นใจ  เห็นคุณค่าใน
เพือ่นมนุษย์ มีความเอือ้อาทร 



คุณธรรมแห่งความพอเพียง  การฝึกตน / เป็นวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเอง       
ขั้นสูงสุด เพราะเป็นการพฒันาความสามารถของบุคคล  ประกอบด้วย 

 1. การฝึกวินัยขั้นพืน้ฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพยีร การพึง่ตนเอง ความตรงต่อเวลา
ความรับผดิชอบ การรู้จักประหยดัและออม ความซ่ือสัตย์ ความมสัีมมาคารวะ ความรักชาติ 

 2. การรักษาศีลตามความเช่ือในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวก าหนดที่จะท าให้งดเว้นใน
การทีจ่ะท าช่ัว ส่งผลให้บุคคลมจีิตทีเ่ข้มแขง็ สามารถควบคุมตนได้ 

 3. การท าสมาธิ เป็นการฝึกให้เกิดความตั้งมั่นของจิตใจท าให้เกิดภาวะมีอารมณ์เป็น
กุศลจิต  พจิารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพความเป็นจริง 

 4. ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาค
เพือ่สาธารณะประโยชน์ อุทศิแรงกายแรงใจเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

 
จริยธรรมป้องกนัการทุจริต 

 



 
จริยธรรมป้องกนัการทุจริต 

 
 
ความซ่ือสัตย์: คุณธรรมพืน้ฐานในการป้องกนัการทุจริต  ประกอบด้วย 
 กายสุจริต เป็นความสุจริตทางกาย 
 วจสุีจริต เป็นความสุจริตทางวาจา 
 มโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจ 
 



 
จริยธรรมป้องกนัการทุจริต 

 
ฆราวาสธรรม 4 ประการ ประกอบดว้ย  
 1. สัจจะ ความจริง คือ ด ารงมัน่ในสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พดูจริง 
ท าจริง 
 2. ทมะ การข่มใจ คือ บงัคบัควบคุมตนเองได ้รู้จกัปรับตวัและแกไ้ข
ปรับปรุงตนเอง  
 3. ขนัติ อดทนคือ มุ่งหนา้ท าหนา้ท่ีการงานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร 
เขม้แขง็ อดทนไม่หวัน่ไหว มัน่คงในจุดหมาย ไม่ทอ้ถอย 
 4. จาคะ เสียสละ คือ มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั บ าเพญ็
ประโยชน ์



ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน/ธรรมาภิบาล 
 

 

 

 

 

 

 

หลกั 
นิตธิรรม  

หลกั 
ความคุ้มค่า  

หลกั 
คุณธรรม 

หลกัการ 
มส่ีวนร่วม 

หลกัความ
รับผดิชอบ  

หลกั 
ความโปร่งใส  

ธรรมาภบิาล 



มาตรการของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของรัฐ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  
 ก าหนดในหมวดที ่4 หน้าทีข่องประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมหีน้าที ่ไม่
ร่วมมอืหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ” หมวดที ่5 หน้าทีข่องรัฐว่า 
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอนัตรายทีเ่กดิจากการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกทีม่ปีระสิทธิภาพ
เพือ่ป้องกนัและขจัดการทุจริต 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579)  
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์คอื ยุทธศาสตร์ที ่1 ความมัน่คง ยุทธศาสตร์ที ่2 การ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทยีมกนัทางสังคมยุทธศาสตร์ที ่5
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที ่6 
การปรับสมดุลและพฒันา การบริหารจัดการภาครัฐ 



มาตรการของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของรัฐ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  
 ก าหนดในหมวดที ่4 หน้าทีข่องประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมหีน้าที ่ไม่
ร่วมมอืหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ” หมวดที ่5 หน้าทีข่องรัฐว่า 
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอนัตรายทีเ่กดิจากการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกทีม่ปีระสิทธิภาพ
เพือ่ป้องกนัและขจัดการทุจริต 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579)  
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์คอื ยุทธศาสตร์ที ่1 ความมัน่คง ยุทธศาสตร์ที ่2 การ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทยีมกนัทางสังคมยุทธศาสตร์ที ่5
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที ่6 
การปรับสมดุลและพฒันา การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที ่6  



 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกนัการทุจริต 
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

 
 
 
 



กจิกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 



หน่วยที่ 4  
ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพยีง 

ประเด็นศึกษา 
 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวคดิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่9 ทรงช้ีแนะแนวทางในการด ารงอยู่และปรับตนโดยให้
ประชาชนในทุกระดบั ได้อยู่อย่างมคีวามสุข และสร้างสมดุลได้อย่างยัง่ยนื 
ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือส าคญั ในการสร้างภูมคุ้ิมกนัการทุจริต 

 

  

 



จิตพอเพยีงต่อต้านการทุจริต 
 

 สร้างฐานคดิจิตพอเพยีงต่อต้านการทุจริตให้เกดิขึน้เป็นพืน้ฐานความคดิของปัจเจกบุคคล 
โดยประยุกต์หลกับูรณาการ “STRONG” (รศ.ดร.มาณ ีไชยธีรานุวฒัศิริ, 2560) เป็นแนวทางในการ
พฒันาวฒันธรรมหน่วยงาน ประกอบด้วย 

 1) S (sufficient) บุคคลและหน่วยงานน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับ
ประยุกต์ใช้เป็นหลกัในการท างานและการด ารงชีวติ รวมถึงเป็นตวัอย่างในการเผยแพร่แนวคดิการน า
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัการทุจริต 

 2) T (transparent) บุคคลและหน่วยงานปฏิบัตงิานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นที่ตั้ง 

 3) R (realize) บุคคลและหน่วยงานมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการ
ทุจริตประพฤตมิิชอบภายในสังคมและประเทศ สามารถวเิคราะห์และระบุถึงความเส่ียงต่อการทุจริต 
เข้าใจถ่องแท้เกีย่วกบัการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 

 



 

 4) O (onward) บุคคลและหน่วยงานมแีนวคดิมุ่งพฒันาหน่วยงานให้เกดิความ
โปร่งใสและร่วมสร้างวฒันธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกดิขึน้ และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมชิอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดร่วมกนั 

 5) N (knowledge) บุคคลและหน่วยงานมกีารพฒันาองค์ความรู้อย่างสม า่เสมอ
เพือ่ให้เท่าทนัต่อสถานการณ์การทุจริตของหน่วยงาน สังคมและของประเทศ 

 6) G (generosity) บุคคลและหน่วยงานร่วมพฒันาหน่วยงานให้มคีวามเอือ้อาทร
บนพืน้ฐานของจริยธรรมและจิตพอเพยีง  
  

 

จิตพอเพยีงต่อต้านการทุจริต 



 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงือ่นไข คอืแนวทางการด าเนิน
ชีวติให้อยู่บนทางสายกลางตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่พ้นจากภัยและวกิฤติการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ก่อให้เกดิคุณภาพชีวติทีด่อีย่างมัน่คงและยัง่ยนื 

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดต่ีอความจ าเป็นไม่มากเกนิไป ไม่น้อย
เกนิไปและต้องไม่เบยีดเบยีนตนเองและผู้อืน่ 

 2. ความมเีหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเร่ืองต่างๆ อย่างมเีหตุผลตาม
หลกัวชิาการ หลกักฎหมาย หลกัศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมทีด่งีาม คดิถึงปัจจัยที่
เกีย่วข้องอย่างถี่ถ้วน โดยค านึงถึงผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ 

 3. มภูีมคุ้ิมกนัทีด่ใีนตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ 

เปลีย่นแปลง ด้านเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อมทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่ให้สามารถปรับตัวและรับมอื 

ได้อย่างทนัท่วงที  

 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



 

 เงือ่นไขในการตัดสินใจในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 1.  เงือ่นไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกีย่วกบัวชิาการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องรอบ
ด้านความรอบคอบทีจ่ะน าความรู้เหล่าน้ันมาพจิารณาให้เช่ือมโยงกนั เพือ่ประกอบการวางแผน
และความระมดัระวงัในการปฏิบตัิ 

 2.  เงือ่นไขคุณธรรม ทีจ่ะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มคีวามตระหนักใน 
คุณธรรม มคีวามซ่ือสัตย์สุจริตและมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



การประยุกต์ใช้หลกัการของความพอเพยีง 
 

 ทุกคนสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาเป็นหลกัปฏิบัตใินการด าเนินชีวติได้ 
ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกร โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คอืการเกดิจิตส านึก มีความศรัทธา
เช่ือมั่น เห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัตด้ิวยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาตต่ิอไป 

 1. ความพอเพยีงระดบับุคคลและครอบครัว 

 2. ความพอเพยีงระดบัชุมชน 

 3. ความพอเพยีงระดบัภาคเอกชน 

 4. ความพอเพยีงในหน่วยงานภาครัฐ 

 5. ความพอเพยีงระดบัประเทศ 



กจิกรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 


