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คํานํา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆ ไทย ท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลนเกลารัชกาลท่ี ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้นเพ่ือเปนท่ีศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 

 พันธกิจในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ดําเนินการไปควบคู
กับการใหบริหารวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงไดทําความรวมมือกับสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยใชกลไกศาสนา ซึ่งมีกิจกรรมหลักประกอบดวยการจัดสัมมนาแนวทางการ
ขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด กับ หนวยงานของ มจร สวน
ภูมิภาค ๔๕ แหง การจัดทําหลักสูตรการปองกันการทุจรติตามแนวพระพุทธศาสนา และการจัดทํากัณฑ
เทศนการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 

 สําหรับการจัดทําหลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาฉบับนี้ มีท้ังระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กนักเรียนแตละวัย ทั้งนี้มีเปาหมาย
ใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัด ใหครอบคลุมพ้ืนที่ใหไดมากที่สุดของประเทศ 

 บัดนี้ หลักสูตรดังกลาวนี้เปนผลของความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กับ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีสามารถนําไปเปนคูมือใหผูสอน
ผูบรรยายนําไปประกอบการฝกอบรมเพ่ือชวยกันขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานนี้ใหบรรลุผลตามท่ี
กําหนดไว จึงขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา
หลักสูตรนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยไว ณ โอกาสนี้ 

พระพรหมบัณฑิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ความเปนมา 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มอีํานาจหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือ

ปองกันการทุจริตโดยการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชน

หรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในภารกิจปองกันการทุจริตดานการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต

เปนภารกิจท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 

๑ ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน มีสาระสําคัญของ

ยุทธศาสตรท่ีตองการสงเสริสมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ตลอดจน

ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริตและรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวมของชาติ โดยมี

เครือขายจากทุกภาคสวนของสังคมรวมเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

 โครงการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง

สํานักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนโครงการตามมติคณะอนุกรรมการ

ประสานความรวมมือในการรณรงคปองกันการทุจริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในการประชุมครั้งท่ี ๑-๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่

ตองการขับเคล่ือนกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความ

รวมมือตามบันทึกขอตกลงความรรวมมือในการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวาง 

สํานักงาน ป.ป.ช. กับ มจร ท่ีไดลงนามรวมกันในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณสืบเนื่องจากการที่สํานักงาน ป.ป.ช. กับ มจร เห็นชอบรวมกันในการสนับสนุน 

เผยแพร และประสานความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใหบุคลากร 

นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ในสังกัด มจร ทุกระดับ ไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตโดยใชกลไกทางศาสนา ซึ่งเปนกลไกหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และเปนโครงการหนึ่งท่ีสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดานปองกันการทุจริตบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และสรางวินัยใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคม 

โดยอาศัยการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรทั้งฝายสงฆและฝาย

ฆราวาส ในสังกัด มจร ทุกระดับ ในการขับเคล่ือนภารกิจดานการปองกันการทุจริต ดวยชองทางการจัด

กิจกรรมรูปแบบคตางๆ 

 คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือในการรณรงคปองกันการทุจริต ระหวางสํานักงาน 

ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรวมกันกําหนดการขับเคล่ือนกิจกรรมความ

รวมมือเพ่ือรณรงคปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา รวม ๗ กิจกรรม ไดแก 
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 (๑) การจัดทําคูมือหลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (๒) การ

สัมมนาแนวทางขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตระหวาง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด กับ มจร สวน

ภูมิภาค ๔๕ แหง (๓) กิจกรรมประกวดคําขวัญหรือสัญลักษณรณรงคปองกันการทุจริต (๔) กิจกรรม

กัณฑเทศนปองกันการทุจรติ (๕) กิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ โครงการปองกันการทุจริตตามแนว

พระพุทธศาสนา ขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (๖) การสัมมนาเพ่ิมศักยภาพผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับตน ของ มจร 

เกี่ยวกับกฎหมายปองกันการทุจริตและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (๒ รุน) และ (๗) การติดตามประเมินผล

โครงการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน 

ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ังนี้กิจกรรมท่ี (๑) (๔) และ (๗) ขณะนี้อยู

ระหวางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สวนกิจกรรมที่ (๕) กําหนดแถลงขาวเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ

โครงการปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคล่ือนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงาน 

ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในงานแถลงขาวการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑ (MCU Congress I) และมีความคืบหนาของกิจกรรมท่ี (๒) (๓) และ (๖) ที่ได

ดําเนินการแลวเสรจ็ตามเปาหมาย บรรลุตามวตัถุประสงค รวม ๓ กิจกรรม ดังนี ้

 สัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตระหวาง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 

กับ มจร สวนภูมิภาค ๔๕ แหง 

 วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริม สนับสนุน เผยแพรและพัฒนาองคความรู ดานคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม เพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต นําสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด 

โดยให มจร พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดานการมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด และพัฒนาความรวมมือและสรางเครือขายการ

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางย่ังยืนในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด 

 การดําเนินการ 
- จัดพิธีลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมือในการรณรงคปองกนัและปราบปรามการทุจริต

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําจังหวัด ๗๗ 
จังหวัด กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนยจังหวัด ๔๕ แหง 

- ผูบริหาร มจร และผูบริหาร สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกันมอบแนวนโยบายในการขับเคล่ือน
ความรวมมือในการรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา ใน
ระดับจังหวัด 

- มีแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมือโดยยึดหลักการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
และเปนไปตามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการรณรงคปองกันและปราบปรามการ
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ทุจริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับ มจร ที่ไดลงนามรวมกัน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ดงันี้ 
๑) ประสานความรวมมือในการดําเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยใชกลไกทางพระพุทธศาสนา โดย มจร สวนภูมิภาค (๔๕ 
แหง) ดําเนินการนําเนื้อหาสาระองคความรูดานการปองกนัและปราบปรามการทุจริต ที่ได
ปรับปรุงและบรรจุไวในหลักสูตร เผยแพร และจัดในระบบการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในสังกัดทุกแหง 
๒) รวมจัดใหความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะแนวทางการสงเสริมดานคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางความรู ความ
เขาในและการมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นิสิต 
นักศึกษา นักเรียน และประชาชนท่ัวไป เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
๓) สนับสนุนและสงเสริมใหสวนงานของ มจร ทุกแหงเปน “เครือขายรณรงคปองกันการ
ทุจริต” 
๔) รวมกันดําเนินการอื่นใด ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. และ มจร เห็นสมควร 

 การขับเคลื่อนในอนาคต 
- ผลักดันใหสํานักงาน ป.ป.ช. และ มจร สวนภูมิภาค ประสานความรวมมือในการ

ขับเคล่ือนแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมืออยางสอดคลองตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือท่ีไดลงนามรวมกัน เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนํามาสูการ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรและสวนงานในสังกัด มจร ทุกระดับ รวมเปนเครือขาย
รณรงคปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาของสํานักงาน ป.ป.ช. 

กิจกรรมประกวดคําขวัญหรือสัญลักษณรณรงคปองกันการทุจริต 

 วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริม สนับสนุน เผยแพรใหเกิดจิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรม 
สรางวินัย และเสริมสรางคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต พ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตท่ีนําไปสูการสราง
สังคมโปรงใสตามแนวทางพระพุทธศาสนา สามารถนําไปสูการรับรูอยางเขาใจ เกิดการประพฤติปฏิบัติ
ตนในครรลองท่ีดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเปนศาสนาประจําชาติ และกระตุนเตือนให
ประชาชนทุกคน ตระหนักในผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชันผานองคความรูและ
ชองทางการใชส่ือรูปแบบตางๆ อยางสอดคลองเหมาะสม 

 การดําเนินการ 
- แตงตั้งคณะทํางานประกวดคําขวัญหรือสัญลักษณรณรงคปองกันการทุจริต 
- เปดรับสมัครผูสนใจสงผลงานประกวดสัญลักษณและคําขวัญรณรงคปองกันการทุจริต 

ตั้งแต ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ – ๒๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  
- มีผูสงผลงานเขาประกวดฯ จากท่ัวประเทศ รวม ๕๖ ราย 
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- มีหลักเกณฑในการตัดสิน ประกอบดวย แนวคิดและการส่ือความหมายของสัญลักษณและ
คําขวัญ ความคิดสรางสรรค การจัดองคประกอบและการใชสี ความสะดวกในการใชงาน 
โดยใชฉันทามติของคณะกรรมการตัดสินใหถือเปนที่ยุติ 

- ประกาศผลการตัดสิน ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ รางวัลท่ี ๑ โลเกียรติยศของสํานักงาน ป.ป.ช. 
พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดแก นายพิเชษฐ พล  ไทย
ประสงค จังหวัดเชียงใหม และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล รางวัล
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท นายดิเรก วิเศษวงษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายบํารุง  อิศรกุล 
จังหวัดปทุมธานี (เจาของรางวัลทุกรางวัลไดรับเงินรางวัลจากสํานักงาน ป.ป.ช. เรียบรอย
แลว) 

- กําหนดมอบโลเกียรติยศ สํานักงาน ป.ป.ช. และเกียรติบัตร ใหผูท่ีไดรับรางวัล โดยพระ
พรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันแถลงขาวการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I)  เรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาจิตใจและสังคมประจําป ๒๕๕๗ ณ หอง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- นําสัญลักษณและคําขวัญรณรงคปองกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนาท่ีไดรับ
รางวัลชนะเลิศเผยแพร ประชาสัมพันธไปยัง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ๗๗ จังหวัด 
และหนวยงานยในสังกัด มจร ไมนอยกวา ๔๕ แหง 
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สารบัญ 
คํานํา           ก 
ความเปนมา          ข 
สารบัญ 
ระดับประถมศึกษา 
สวนที่ ๑ โครงสรางหลักสูตร        ๑ 
 โครงสรางหลักสูตร        ๑ 
 ตารางอบรม         ๕ 
 กําหนดการฝกอบรม        ๖ 
 

สวนที่ ๒ รายวิชา/เนื้อหาสาระ/กิจกรรม 
 บทเรียนท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต 
                           โดยใชกลไกทางศาสนา      ๗ 
 บทเรียนท่ี ๒ ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต ๑๘ 
 บทเรียนท่ี ๓ อทินนาทานกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน   ๒๙ 
 บทเรียนท่ี ๔ โลกบาลธรรมกับการปองกันการทุจริต คอรรัปชัน   ๓๒ 

บทเรียนท่ี ๕ สุจริตธรรมกับการแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน    ๓๗ 
บทเรียนท่ี ๖ สัปปุริสธรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน   ๔๓ 
บทเรียนท่ี ๗ หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน    ๔๘ 
บทเรียนท่ี ๘ บริหารจิต เจริญปญญา      ๕๙ 
บทเรียนท่ี ๙ เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชัน    ๖๕ 

ภาคผนวก 
คณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม              ๙๐ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๙๑ 
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หลักสูตรฝกอบรมการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------------- 

 

๑. โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น “การปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา” ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนนการเรียนรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการปองกันการ
ทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา มีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้  
 

ลําดับ ช่ือวิชา กิจกรรม เวลา/นาที 

๑. ปฐมนิเทศ ๑.กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๒. เพลง/เกม 

๓. บรรยายชี้แจงวัตถุประสงค
การฝกอบรม 

๖๐ 

๒. แผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยใชกลไกทางศาสนา 

๑. การบรรยาย 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. อภิปราย 

๔. ซักถาม 

๕. สรุป 

๖๐ 

๓. ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 

๑. การบรรยาย 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๔. อทินนาทานกับการแกปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น 

๑. การบรรยายเรื่อง
อทินนาทาน 

๒. เกม 

๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๕. โลกปาลธรรมกับการปองกันการการทุจริต
คอรรัปชั่น 

๑. การบรรยายเรื่อง หิริและ
โอตตัปปะ 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. อภิปราย 

๔. ซักถาม 

๕. สรุป 

๖๐ 

๖. สุ จ ริ ต  ๓  กั บ ก ารแก ป ญ ห าก าร ทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น 

๑. การบรรยายเรื่อง สุจริต ๓ 

๒. ดูวีดิทัศน 
๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๗. สัปปุริสธรรม ๗ กับการแกปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น 

๑. การบรรยายเรือ่ง สัปปุริส
ธรรม ๗ 

๖๐ 
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๒. เกม 

๓. วาดภาพระบายส ี
๘. หลั กกรรม กับการแก ป ญ ห าการ ทุ จ ริต

คอรรัปชั่น 
๑. การบรรยายเรื่องทําดีไดดี 
ทําชั่วไดชั่ว 

๒. เพลง/นิทาน 

๓. วาดภาพระบายส ี

๖๐ 

๙. บริหารจิต เจริญปญญา นั่งสมาธิ/กิจกรรมจุดเทียนสอง
ใจหางไกลคอรรัปชัน 

๓๐ 

๑๐. เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกล
คอรรัปชั่น 

๑. การบรรยาย 

๒. อภิปราย 

๓. ซักถาม 

๓๐ 

รวม ๖๐๐ 
 
 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจในการหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมความซ่ือสัตยสุจริต  
 ๒. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดตระหนักในความสําคัญในการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการปองกันการ
ทุจริต 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเรียนรูและปฏิบัติตามแนวทางของหลักพุทธธรรม 

 ๔. เพ่ือใหปลูกฝงโลกทัศนแกผูเขารับการอบรมเก่ียวกับการมีฐานะไดโดยไมตองโกง 

 

๓. มาตรฐานผานการฝกอบรม 

 ผูเขารับการอบรมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานความซ่ือสัตย สุจริต เกิดความละอายชั่วกลัวบาป 
และยึดม่ันในหลักศีล ๕ และหลักกรรม 

 

๔. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 

๕. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

 จํานวน ๒ วัน ๑ คืน 

 

๖. คําอธิบายหลักสูตร 

 เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังท่ีเปน
บุคลาธิษฐาน คือ การยกตัวอยางชาวพุทธท่ีสรางความดี ไมคดโกง และธรรมาธิษฐาน คือ การนําเสนอเก่ียวกับ
หลักอทินนาทาน หิริ โอตตัปปะ สุจริต ๓ สัปปุริสธรรม ๗ และหลักกรรมในพระพุทธศาสนา รวมท้ังมีการ
เรียนรูภาคปฏิบัติโดยการบริหารจิต เจริญปญญา 
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๗. กิจกรรมรายวิชา 

๑. ปฐมนิเทศ 
๒. แผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใชกลไกทางศาสนา 
๓. ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 
๔. อทินนาทานกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
๕. โลกปาลธรรมกับการปองกันการการทุจริตคอรรัปชั่น 
๖. สุจริต ๓ กับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
๗. สปัปุรสิธรรม ๗ กับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
๘. หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
๙. บริหารจิต เจริญปญญา 
๑๐. เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชั่น 

 

๘. วิธีการฝกอบรม 

 ๑. การบรรยาย 

 ๒. การสาธิตและการปฏิบัต ิ

 ๓. เพลง/เกม 

 ๔. กิจกรรมกลุม 

 ๕. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 ๖. การวาดภาพ/ระบายส ี

 ๗. วีดีทัศน   
 

๙. การประเมินผล 

 ๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม 

 ๓. เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 
 

๑๐. เกณฑการผานหลักสูตร 

 ๑. เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๒. ผานเกณฑการประเมินทุกรายวิชาไมตํากวารอยละ ๘๐ 
 

๑๑. สื่อการฝกอบรม 

 ๑. สื่อโสตทัศนูปกรณ 
 ๒. ใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การสาธิต การแสดงบทบาทสมมต ิ

 ๓. แผนภู มิ  รูปภาพ แผนภาพ แผน พับ ท่ี เก่ียวกับเนื้ อหาการปองกันการทุจริตตามแนว
พระพุทธศาสนา 

 ๔. กระดาษ A4  
 ๕. อุปกรณเครื่องเขียน 

 ๖. เพลง/เกม 



๔ 
 
 ๗. ภาพยนตร นิทาน 

 ๘. วีดีทัศน 
 ๙. เครื่องฉายโปรเจคเตอร 
 ๑๐. เครื่องเสียง 

 ๑๑. เครื่องดนตร ี

 ๑๒. เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง 
 ๑๓. บทเพลง 
 ๑๔. ไหมพรม 
 

๑๒. เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 

 ๑. ท.เลียงพิบูลย. (๒๕๔๘). กฎแหงกรรม. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส.   
 ๒. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).(๒๕๔๔). พระพุทธศาสนาในสถานการณโลกปจจุบัน. 
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๓. พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). ธรรมนูญชีวิต. (พิมพครั้งท่ี ๒) กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๔. _____________. (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๕. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๘). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. กรุงเทพฯ : 
บริษัท พิมพสวย จํากัด. 
 ๖. _______________. (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอดทุกขและเปนสุขในระบบ
ชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๗. ______________. (๒๕๔๙). หลักชาวพุทธ. กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๘. พุทธทาสภิกขุ. (ม.ป.ป.). วิธีฝกสมาธิ วิปสสนา. กรุงเทพมหานคร : อรุณวิทยา. 
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ตารางหลักสูตรฝกอบรมการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
 

หมายเหตุ : ตารางการฝกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 

วันท่ี ๑ ของ
การฝกอบรม 

 ๐ ๘ .๓ ๐  – 
๐๙.๓๐  

๐ ๙ .๓ ๐  – 
๑๑.๐๐  

๑ ๑ .๐ ๐  – 
๑๒.๐๐  

๑ ๒ .๓ ๐  – 
๑๓.๓๐  

๑ ๓ .๓ ๐  – 
๑๓.๔๕  

๑ ๓ .๔ ๕  – 
๑๔.๔๕  

๑ ๔ .๔ ๕  – 
๑๕.๐๐  

๑ ๕ .๐ ๐  – 
๑๖.๐๐  

๑ ๖ .๐ ๐  – 
๑๗.๓๐  

๑ ๗ .๓ ๐  – 
๑๘.๓๐  

๑ ๘ .๓ ๐  – 
๑๙.๓๐  

๒๐.๐๐  

รับรายงาน
ตัว 

- พิธีเปด 
- บ ร ร ย า ย
พิเศษที่มาของ
โครงการและ
วัตถุ ป ระสงค
ของ ปปช.และ 
มจร 

พั ก /
รับป ระทาน
อาหาร 

๑. ปฐมนิเทศ
และกิจกรรม
กลุมสัมพันธ 

พั ก /
เคร่ืองด่ืม 

๒ .  แ ผ น
ยุท ธศาสตร
ช า ติ ว า ด ว ย
การป อ งกั น
แ ล ะ
ปราบ ปราม
การทุจริตโดย
ใชกลไกทาง
ศาสนา 

พั ก /
เคร่ืองด่ืม 

๓. ชาวพุทธ
ตัวอยางใน
การดําเนิน
ชี วิ ต แ บ บ
พ อ เพี ย งที่
ไ ม นํ า ไป สู
การทุจริต 

พั ก /
เค ร่ื อ ง ด่ื ม /
เกมสสนุก 

๔ .  อ ทิ น     
น า ท า น กั บ
การแกปญหา
ก า ร ทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น 

รับประ ทาน
อาหารเย็น 

๕. บริหาร
จิต เจริญ
ปญญา 

วันท่ี ๒ ของ
การฝกอบรม 

๐๖.๐๐ – 
๐๗.๐๐  

๐ ๗ .๐ ๐  – 
๐๘.๐๐  

๐ ๘ .๐ ๐  – 
๐๙.๐๐  

๐ ๙ .๐ ๐  – 
๐๙.๑๕  

๐ ๙ .๑ ๕  – 
๑๐.๔๕  

๑ ๐ .๔ ๕  – 
๑๒.๐๐  

๑ ๒ .๐ ๐  – 
๑๓.๐๐  

๑ ๓ .๐ ๐  – 
๑๓.๑๕  

๑ ๓ .๑ ๕  – 
๑๔.๔๕  

๑ ๔ .๔ ๕  – 
๑๕.๐๐  

๑ ๕ .๐ ๐  – 
๑๕.๓๐  

๑๕.๓๐  

ตื่ น  ทํ า
ภ า ร กิ จ
สวนตัว 

รับประทา
น อ าห า ร
เชา 

๖ .  โ ล ก
ปาลธรรม
กั บ ก า ร
ป อ ง กั น
ก า ร ก า ร
ทุ จ ริ ต
คอรรัปช่ัน 

พั ก /
เค รื่ อ งดื่ ม /
ของวาง 

๗. สุจริต ๓ 
กั บ ก า ร
แ ก ป ญ ห า
การ ทุ จริ ต
คอรรัปช่ัน 

พั ก /
รับประทาน
อาหาร 

๘ . สั ป ปุ
ริสธรรม ๗ 
กั บ ก า ร
แกปญหา
การทุจริต
คอรรัปช่ัน 

พั ก /
เครื่องดื่ม/
ของวาง 

๙ . ห ลั ก
ก รรม กั บ
ก า ร
แกปญหา
การทุจริต
คอรรัปช่ัน 

พั ก /
เครื่องดื่ม/
ของวาง 

๑ ๐ . 
เค รื อ ข า ย
พุทธศาสนา
นํ า ไ ท ย
ห า ง ไ ก ล
คอรรัปช่ัน 

กิ จ ก ร ร ม
อํ า ล า /    
พิ ธี ป ด
โครงการ 
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กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ระหวางวันที ่...........เดือน .................................................พ.ศ............................... 

ณ ............................................................................................................... 
 
 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วัน......ท่ี ..........เดือน..............................พ.ศ........) 
 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. รับรายงานตัว 
 ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. - พิธีเปด 
  - บรรยายพิเศษท่ีมาของโครงการและวัตถุประสงคของ ปปช.และ มจร. 
 ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พัก/รับประทานอาหาร 
 ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑. ปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. พัก/เครื่องดื่ม 
 ๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ น. ๒. แผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดย

ใชกลไกทางศาสนา 
 ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พัก/เครื่องดื่ม 
 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๓. ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 
 ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. พัก/เครื่องดื่ม/เกมสสนุก 
 ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ๔. อทินนาทานกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
 ๒๐.๐๐ น. ๕. บริหารจิต เจริญปญญา 
วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วัน......ท่ี ..........เดือน..............................พ.ศ........) 
 ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ตื่น ทําภารกิจสวนตัว 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 
 ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๖. โลกปาลธรรมกับการปองกันการการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พัก/เครื่องดื่ม/ของวาง 
 ๐๙.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. ๗. สุจริต ๓ กับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. พัก/รับประทานอาหาร 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ๘. สัปปุริสธรรม ๗ กับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. พัก/เครื่องดื่ม/ของวาง 
 ๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. ๙. หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พัก/เครื่องดื่ม/ของวาง 
 ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ๑๐. เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชั่น 
 ๑๕.๓๐ กิจกรรมอําลา/พิธีปดโครงการ 
 

หมายเหตุ : ตารางการฝกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
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               บทเรียนท่ี ๑ 

 

ช่ือวิชา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใชกลไกทางศาสนา      เวลา ๖๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - 
๒๕๖๐) ท่ีนักเรียนควรรู 

จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ท่ีนักเรียนควรรู 
 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจ เก่ียวกับชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ท่ีนักเรียนควรทราบ 

 ๒. ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีนักเรยีนควรทราบได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลงเก่ียวกับความซ่ือสัตย และดูวีดีทัศนเก่ียวกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (๑๕ นาที) 
 ๒. บรรยายเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (๓๐ นาที 
 ๓. แบงกลุมอภิปรายและจัดทําปายนิเทศเพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติท่ีนักเรยีนควรทราบ (๗๕ นาที) 
 ๔. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๕. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
 ๖. สรปุ (๑๐ นาที) 
 
ส่ือการสอน 
 ๑. เพลงเก่ียวกับความซ่ือสัตย เชน เพลงความซ่ือสัตย 
 ๒. เอกสารยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ 
(๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 

 



๘ 
 

 ๓. ใบงาน 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
๒ (๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 ๑ . ยุท ธศาสตรช าติ ว าด วยการป องกันและปราบปรามการทุ จริต  ระยะ ท่ี  ๒  
(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
 ๒. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยกลไกทางศาสนา 
 ๓. หลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 

เนื้อหาวิชา 
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ผงัแสดงความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกนั และปราบปรามการทจุริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๖๐) 

วิสยัทศัน์ : สงัคมไทยมีวินยั โปร่งใส ่ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และร่วมปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

พนัธกิจ ๑ 
สร้างเสริมคณุธรรม จริธรรมและจิตสํานึกการต่อด้านการ

ทจุริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิด เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ 

สว่นรวมของประเทศให้แก่ทกุภาคสว่นของสงัคมไทย 

โดยเฉพาะกลม่ผ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และจ้าหน้าท่ีของ

พนัธกิจ ๒ 
พฒันาความร่วมมอืระบบการประสานงานและบรูณาการการทํางาน

ระหว่างเครือข่ายการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตกบัทกุภาค

สว่น และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอปุสรรคในการบรูณาการและการ

ดําเนินงานปอ้งกนัและปราบปราม การทจุริตทัง้ในและระหว่าง

 

พนัธกิจ ๓ 
พฒันาระบบบริหารและเคร่ืองมือท่ีมีประสทิธิภาพครอบ

คลุม่พืน้ท่ีเปา้หมายโดยเปา้หมายวตักรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ 

พนัธกิจ ๔ 
สนบัสนนุให้ภาคีทกุภาคสว่นสร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้

รู้เทา่ทนั และร่วมปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 

วตัถปุระสงค์หลกั ๑ 
เพ่ือยกระดบัจิตสํานกึรับผิดชอบในผลประโยชน์ของ

สาธารณะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้

ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและบคุลากรในหน่วยงาน

 

วตัถปุระสงค์หลกั ๒ 
เพ่ือพฒันาระบบบริหารการต่อต้านการทจุริตท่ีมีประสิทธิภาพมี

การบรูณาการเช่ืองโยงยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกนั และ

ปราบปรามการทจุริตกบัแผนยทุธศาสตร์ระดบัองค์การของ

หน่วยงานต่อต้านการทจริตรวมทัง้มีแนบคบัเคลื่อนและติดตาม

วตัถปุระสงค์หลกั ๓ 
เพ่ือพฒันาระบบ กลไก และมาตรการท่ีสนบัสนนุ

สาธารณะและภาคประชาชาเข้ามีสวนร่วมตอ่ต้านการ

ทจุริต เกิดความไว้วางใจ และเช่ือมัน่ ในความปลอดภยั 

วตัถปุระสงค์หลกั ๔ 
เพ่ือยกระดบัมรรถนะการดําเนินงานของหน่วยงาน

ตอ่ต้านการทจุริตในด้านการตอ่ต้านทจุริตให้เทา่ทนักบั

สถานการณ์และได้มาตรฐานสากล 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 
ปลกูจิตสํานกึการตอ่ต้านการทจุริตเน้นการ

ปรับเปล่ียนฐานความคดิของคนในทกุภาค

สว่นในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการ

ทจุริตให้กบับคุลากรทกุภาคสว่น 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 
พฒันาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  
พฒันาความร่วมมือกบัองค์กรตอ่ต้านการ

ทจุริตและเครือขา่ยระหวา่งประทศ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 
บรูณาการการทํางานของหน่วยงานในการ

ตอ่ต้านการทจุริตและพฒันาเครือข่ายใน

ประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ 
๑. สง่เสริมการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สง่เสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวล

จริยธรรมแก่ทกุภาคสว่น 
๓. การใช้การศกึษาและศาสนาเป็นเคร่ืองมือใน

การปลกู-ปรับเปลีย่นฐานความคิด เด็กและเยาวชน 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
๔. ดแูลคณุภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าท่ีและ

ข้าราชการ 

แนวทาง/มาตรการ 
๑. ประสานงานการทํางานและการบริหารระหวา่ง

องค์การตามรัฐธรรมนญู 
๒. สร้างความเข้มแขง็การบรูณาการความร่วมมือระหวา่ง

ภาคีเครือขา่ย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน สงัคมและประชาชนในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต 
๓. พฒันาระบบข้อมลูกลาง 
๔. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบงัคบัใช้

กฎหมายรวมถึงการพฒันาระเบียบ หลกัเกณฑ์ข้อบงัคบั

ในแตล่ะหน่วยงานหลกัในการตอ่ต้านในการทจุริตให้

สอดคล้องกนั 

แนวทาง/มาตรการ 
๑. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน/

องค์รตอ่ต้านการทจุริตและองค์กรเอกชน

ในระดบันานาชาต ิ
๒.ปรับปรุงและพฒันากฎหมายให้

สอดคล้องกบัอนสุญัญาระหว่างประเทศ 
๓. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วม

ปฏิญญาและการทําบนัทกึความเข้าใจ

ระหว่างประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ 
๑. บรรจยุทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตเป็นนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล 
๒. จดัตัง้กองทนุสนบัสนุนการปอ้งกนัการทจุริต 
๓. สง่เสริมและสนบัสนุนการศกึษาวิจยัเพื่อพฒันา

มาตรการและเคร่ืองมือในการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริต 
๔. เสริมสร้างระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครอง

พยาน การเสริมสร้างศกัยภาพและการมีสว่นร่วม

ในการแก้ไขปัญหาทจุริตให้กบัภาคีเคลือ่ข่าย ภาค

ประชาสงัคมและประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ 
 ๕  สร้างเสริมระบบปรับเร่ืปงร้องเรียนให้กบัองค์กร

แนวทาง/มาตรการ 
๑. สร้างองค์ความรู้ในการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตโดยการศึกษาวิจยัและ

การพฒันา 
๒.พฒันาระบบการจดัความองค์ความรู้ 
๓. สร้างบคุลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

สําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทจุริต

รายสาขา 
๔. จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้การปอ้งกนัและ

 



๗ 
 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - 
๒๕๖๐) 
 

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักท้ัง ๔ ประการขางตนจําเปนท่ีจะตองมีกรอบชี้นํา
การปฏิบัติท่ีไดจากผลการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ การสัมภาษณเชิงลึก การสํารวจโดยแบบสอบถาม และ
การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับทักภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตร ดังนี้ 
 กรอบชี้นําการปฏิบัติท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะท่ี ๒ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชนของทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักการเมืองและบุคลากรในหนวยงานตอตานการทุจริต 
 แมวาในปจจุบันสังคมไทยจะมีความตื่นตัวในการตอตานการทุจริต อยางไรก็ตามสถานการณ
การทุจริตในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมของสถานการณท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะแนวโนมขนอง
การทุจริตเชิงนโยบาย โดยกลุมของนักการเมือง นอกจากนี้นักการเมืองยังขาดเจตนารมณท่ีแนวแนตอ
การตอตานการทุจริตทําให ท่ีผานมาการขับเคลื่อนนโยบายชาติท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขาดความตอเนื่อง 
 ดวยเหตุนี้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ จึงมีความมุงหวังท่ีจะสรางนักการเมือง
หามีเจตนารมณท่ีแนวแนทางการเมือง มีการกระทําตนเปนแบบอยางท่ีดี เห็นแกประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ ท้ังนี้โดยตองดําเนินการเพ่ือปรับฐานความคิดของนักการเมืองใหเปนแกสวนรวมของ
ประเทศและสรางนักการเมืองท่ีมีเจตนารมณแนวแนทางการเมืองและการกระทําตนเปนแบบอนยางท่ีดี
นอกจากนี้จําเปนตองเรงสรางจิตสานึกนของภาคประชาชนาใหตระหนักถึงภัยรายของปญหาการทุจริต 
หนวยงานท่ีเก่ียวของตองรวมกันปรับฐานความคิดของสังคมไทย ใหเขาใจในความแตกตางระหวาง
ระบบอุปถัมภและการทุจริต เพราคานิยมท่ียึดถือในระบบอุปถัมภท่ีฝงลึกอยูในนิสัยของคนไทย
กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติและตองยึดถือในคานิยมตอตานการทุจริตในการปรับฐานความคิดสามารถ
กระทําไดโดยการปลูกฝงผานกระบวนการการเรียนรู การฝกอบรม และการใชกลไกทางศาสนาในสวน
ของเจาหนาท่ีรัฐจําเปนท่ีจะตองอาศัยการกระบวนการการเรียนรูควบคูกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ 
ท้ังนี้เพ่ือลดแรงจูงในใจการกระทําการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 
 สําหรับกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึก
การตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชน
สาธารณะ 
 กรอบชี้นําการปฏิบัติท่ี ๒ พัฒนาระบบบริหารการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมีบูรณา
การเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองก้ันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตรระดับ
องคกรของหนวยงานตอตานการทุจริตรวมท้ังมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเปน
รูปธรรม 
 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐) ใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการตอตานการทุจริต ตองมีระบบบริหารการตอตานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการทํางานใน
ลักษณะขนองการบูรณาการความรวมมือ เพ่ือใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ เกิดผลเปน



๘ 
 

รูปธรรม นอกจากนี้มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรและหนวยงานขางตน ตองมีการถายทอดยุทธศาสตร
ชาติฯ ไปสูการจัดทําแผนในระดับองคกร มีการจัดทําระบบติดตามและการประเมินผล และปรับปรุง
ระบบการทํางานขององคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีตอตานการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ หลังจากดําเนินการ
ดังกลาวแลว เพ่ือใหการดําเนินงานเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
ขยายความรวมมือไปยังภาคีเครือขายทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 สําหรับภาคีเครือขายภายในประเทศ องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ตอตานการทุจริต ตองเรงสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยตองมีกฏหมายรัฐธรรมนูญและ
กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานขององคกรดานปองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะดานการเปดเผยขอมูลการทุจริตคอรับชันเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือใหสาธารณชนเปนแรง
กดดันใหเห็นความสําคัญและมีการนําเรื่องเขสูสภา ท้ังนี้ประชาชนและองคกรตาง ๆ ตองไดรับโอกาส
ในการมีสวนรวมกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โยเฉพาะผูนําชุมน ปราชญชาวบาน 
ผูทรงคุณวุฒิ และประชาชนทุกภาคสวน ทุกวัย เปนเครือขาย/สมาชิกในการแจงเบาะแสการทุจริตเพ่ือ
เปนเครือขายในการสรางจิตสํานึกท่ีดีมีความซ่ือสัตย และองคกรหลักรวมมือกับเครือขายจัดทําหลักสูตร
การศึกษา/วิจัย/อบรม การแลกเปลี่ยนขอมูลในการทําคดี และการประชาสมันพันธและดําเนินการคดีท่ี
ประชาชนสนใจ สําหรับการสรางภาคีเครือขายในตางประเทศ องคกรตามรัฐธรรมนูญจําเปนตอง
ประสานความรวมมือกับตางประเทศหามากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการผลักดนใหมีการลงนามบันทึกความเข
นาใจกับตางประเทศในกาตอตานการทุจริตคอรรัปชันการรวมกันเปนเครือขายเผาระวังการทุจริตทีทม
มีลักษณะของการเปนอาชญากรรมขามชาติ และการดําเนินคดีกับการทุจริตท่ีเปนการทุจริตท่ีเปนการ
ทุจริตท่ีมีลักษณะของความผิดระหวางประเทศท่ีสําคัญจําเปนตองสรางโอกาสในความรวมมือของ
ประชาคมเอาเซียนเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตในภูมิภาคโดยเริ่มตนจากการเรงรัดปรับปรุง
กฎหมายของตนใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๖ และ
สนับสนุนใหเกิดการสรางกรอบการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภูมสิภาค ท่ีมีความคอบคลุมการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในเรื่องหรือประเด็นท่ีมีการทุจริตเปนจํานวนมาก 
 สําหรับกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการทํางานของ
หนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายในประเทศ และยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาความ
รวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
 กรอบชี้นําการปฏิบัติท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือปองกันและตอตานทุจริต
รวมถึงพัฒนาระบบคุมครองพยานท่ีดีใหเขมแข็ง 
 ในปจจุบัน แมวากลไกการปองกันและปราบปรามทุจริตในประเทศไทยมีความกาวหนาไปมาก
ยิ่งไปกวานั้นมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศภาคีของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๖ แตอยางไรก็ตามการทํางานของกลไกตาง ๆ 
นั้นยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพอีกท้ังการคุมครองพยานท่ีเก่ียวของกับคดีความ
การทุจริตยังคงขาดความเขมแข็ง ทําใหประชาชนและเครือขายท่ีเปนผูรองเรียนขาดความเชื่อม่ันและ
ไมมีแรงจูงใจท่ีจะเขามาเปนสวนหนึ่งของการเฝาระวังและปราบปรามการทุจริต รวมกับองคกรหลัก 
 ดวยเหตุนี้  ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ จึงนําประเด็นของการพัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือปองกันและตอตานการทุจริต รวมถึงพัฒนาระบบคุมครองพยานท่ีดีข้ึนมาเปนยุทธศาสตรหนึ่ง 
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ท้ังนี้ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและเปนแรงจูงใจใหแกประชาชนและเครือขายซ่ึงผูรองเรียนแจงเบาะแส 
และเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สําหรับแนวทางในการ
ดําเนินงานหนวยงานท่ีเก่ียวของตองเรงผลักดันหามีการบังคับใชกฎหมายการคุมครองพยานอยาง
จริงจัง รวมถึงมีการสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐและระบบการใหรางวัลแก
ผูกระทําความดี และระบบการลงโทษผูกระทําการทุจริต รวมถึงตองขนจัดอุปสรรคทางกฎหมายดาน
การบังคับใชท่ีไมมีประสิทธิภาพไมเขมแข็งและความไมทันสมัยของกฎหมาย ท่ีเอ้ืออํานวยใหมีการ
ทุจริตในระยะยาว และปรับปรุงกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีอยู เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรตามรัฐธรรมนูญอยางเต็มท่ี 
 สําหรับกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 กรอบชี้นําการปฏิบัติ ท่ี ๔ การปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
จําเปนตองยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานตอตานการทุจริต ในดานการตอตานการ
ทุจริตใหเทาทันสถานการณและมาตรฐานสากล 
 การเสริมสรางสมรรถนะการบูรณาการการทํางานขององคกรตอตานการทุจริต จําเปนตอง
ดําเนินการท้ังดานการบูรณาการขอมูล บทบาทและการใชกฎหมาย เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลกลางใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต มีการปรับปรังกฎหมายดานการปองก้ันและปราบปรามการ
ทุจริตใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
นอกจากนี้จําเปนตองเพ่ิมองคความรูท่ีครอบถวนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต การ
พัฒนาระบบการจัดการองคความรูและการสรางบุคลากรมืออาชีพในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชันทําใหเจาหนาท่ีมีองคความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
 ในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต องคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตจําเปนตองมีการทํางานท่ีมีประสิทธิ อีก
นัยหนึ่งบุคลากรของหนวยงานเหลานี้ตองเปนผูประกอบดวย ความเปนมืออาชีพ มีทักษะ ความรู คน
วามเชี่ยวชาญ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดวยเหตุนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของตองตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางองคความรูเรื่องการตอตานการทุจริต และมีการถายทอดองคความรูเรื่องการ
ทุจริตเพราะรูปแบบการทุจริตคอรรัปชันมีความซับซอนมากข้ึน ทําใหตรวจสอบและหาหลักฐานไดยาก
ข้ึน ท้ังนี้หนวยงานตาง ๆ ควรมีการจัดการและพัฒนาองคความรูและวิชาการท่ีเก่ียวของกับการตอตาน
การทุจริตอยางเปนระบบ มีการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูท้ังภายในหนวยงานขนองตนเอง
หรือแมกระทงหนวยงานภายนอก รวมถึงการสรางนวัตกรรมท่ีจะเปนประโยชนตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ควรมีขอมูลบุคลากรดานตอตานทุจริตคอรรัปชันรวบรวมไวท่ีศูนยกลาง เพ่ือใหมี
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทุจริตในสาขาเฉพาะดานตาง ๆ และองคกรท่ีเก่ียวของกับการปราบ
ปราการทุจริตควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ทันสมัยและมีระบบฐานขอมูลการ
ทุจริตท่ีสมบูรณ 
 สําหรับกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ี ๕ เสริมสรางองคความรู
ดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
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 จากกรอบชี้นําการปฏิบัติขางตน นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ดังตอไปนี้ 
 ๑. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนไทย
ในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 ๒. บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายในประเทศ 
 ๓. พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
 ๔. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๕. เสริมสรางองค ความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
 สําหรับสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๖) มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน
ในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 การตอสูกับการทุจริตหรือการฉอราษฎรบังหลวงควรมีการดําเนินการเชิงรุกใหตรงเปาหมาย
และดําเนินการอยางรวดเร็ว เพราะพัฒนาการของการทุจริตไดเปลี่ยนแปลงจากการเรียกคาอํานวย
ความสะดวกเล็กนอยมาเปนปญหาการทุจริตมีความรุนแรงมากข้ึน และอาจรุนแรงท่ีสุดจนถึงข้ันทุจริต
ทุกระบบในประเทศไทยความยากของการขจัดปญหาการทุจริตอยูท่ีบริการสินคาสาธารณะซ่ึงไมมีความ
เปนเจาของท่ีชัดเจนและไมมีกลไกการตอบสนองตอการทุจริตโดยการตรวจสอบของประชาชน ลําพัง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption Agency : 
ACA) รวมกับเครือขายทุกภาคสวน รวมถึงองคกรตอตานการทุจริตของภาครัฐอาจไมมีกําลังพอ แมวา
การดําเนินงานเชิงรุกและการแกไขปญหาท่ีค่ังคางมาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ 
เชน ประเด็นการประสานและบูรณาการจะมีความสําคัญอยางไรก็ตามในการตอตานการทุจริตประเด็น
ท่ีควรทําอยางตอเนื่องควบคูกันไป คือการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
 ทราบกันโดยท่ัวไปวาการเกิดทุจริตในสวนท่ีเก่ียวของกับศีลธรรมจรรยา ยิ่งไปกวานั้นสังคมไทย
ยังมีวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเอ้ือตอการทุจริต รวมถึงการขาดการปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคานิยม
ความซ่ือสัตยสุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง ท่ีผานมามีการดําเนินการของภาคการศึกษาและศาสนาใน
การฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แตยังไมเพียงพอท่ีจะปรับรากฐานความคิดจิตสํานึกและคานิยมได 
ดังนั้นควรท่ีจะสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม ตอไป รวมถึงเพ่ิมองคความรูท่ีครบถวน 
(Knowledge Body) เก่ียวกับการทุจริตและระบบอุปถัมภ และความรับผิดชอบตอประโยชนของ
สาธารณะ และใหตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตและไมยอมรับการทุจริต เพ่ือใหเกิดการปฏิรูป
การเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามทุจริต สวนสําคัญคือการปรับความคิดของคน
ไทยซ่ึงมาจากการปรับปรุงระบบการศึกษาใหประชาชนมีความรูเพ่ิมข้ึนและเห็นแกประโยชนสาธารณะ
และนักการเมืองใหเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง ดวยเหตุผลดังกลาว
ขางตนนํามาสูยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดใหรักษาประโยชนสาธารณะ  
 สําหรับวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 ๑. ปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุมผูดําลงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ
ใหเห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน โดยสงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน ทุกเพศทุกวัย และทุกกลุมอาชีพ 
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๒. ใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตาน
การทุจริตใหแกเด็ก เยาวชน เจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือนําไปสูการปฏิรูป
การเมืองและสังคมใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรนี้ ประกอบดวย 
  ๑. เจาหนาท่ีในองคกรหลักมีความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมข้ึน 
  ๒. ความตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาคสวนเพ่ิมข้ึน 
  ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ทําทุจริต 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวแลวขางตน จึงไดเสนอแนวทางและมาตรการ
การดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  ๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  การสงเสริมการดําเนินงานชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูก-
ปลุกจิตสํานึกและคานิยมของสังคมไทยมิใหยึดติดกับระบบทุนนิยม ซ่ึงเปนสามเหตุหนึ่งของพฤติกรรม
การทุจริตในการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางในการ
ดําเนินการอันประกอบดวย การสงเสริมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๒. สงเสริมการใชและกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแกทุกภาคสวนและ
กํากับดูแลการประพฤติใหเปนตามหลักประมวลจริยธรรม ซ่ึงวัตถุประสงคของการดําเนินงานตาม
มาตรการและแนวทางดังกลาว คือเพ่ือใหเจาหนาท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตมีความซ่ือสัตย มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความนาเชื่อถือในการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้การสงเสริมการใชประมวลจริยธรรมจะเริ่ม
ผลักดันจากกลุมเจาหนาท่ีและผูบริหารในองคกรหลักในการตอตานการทุจริตและขยายไปสูขาราชการ
ในหนวยงานท้ังหมาดและนักการเมืองจนทายท่ีสุดขยายไปยังสวนอ่ืนๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคกร องคกรเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา 
  ๓. การใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูก - ปลุกและปรับเปล่ียน
ฐานความคิด ใหสังคมไทยมีจิตสํานึกและคานิยมท่ีตอตานการทุจริต ท้ังนี้อาจจัดใหมีโรงเรียนคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดใหมีการฝกอบรม การเรียน การสอน โดยจัดทําเปน
หลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรม  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดใหมีโรงเรียน
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ 
ขาราชการและนักการเมืองหรือการฝกอบรมนักการเมืองกอนเขาดํารงตําแหนง เพ่ือใหมีการปฏิบัติ
หนาท่ีตามกติกาทางการเมืองและหลักนิติธรรม 
  ๔. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการ โดยมีระบบ
การใหรางวัลและระบบการลงโทษ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบน จากการ
ทบทวนงานวิจัยและวิชาการท่ีเก่ียวของ รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก พบวาสถานะทางเศรษฐกิจมีความ
เก่ียวของกับการกระทําการทุจริตของเจาหนาท่ีภาครัฐ ดังนั้นเพ่ือใหเจาหนาท่ีปรับเปลี่ยนความคิดใน
การกระทําการทุจริต จําเปนท่ีจะตองเพ่ิมมาตรการท่ีจะทําใหคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีรัฐและ
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ขาราชการดีข้ึน ซ่ึงหมายความรวมถึงการเพ่ิมรายไดและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในตางประเทศ 
อาทิ ในประเทศสิงคโปร ไดชี้ใหเห็นวาคาตอบแทนท่ีมีอัตราสูงชวยลดการกระทําการทุจริตของ
เจาหนาท่ีรัฐและขาราชการได 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขาย
ในประเทศ 
 การตอตานการทุจริตถือเปนหนาท่ีของทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนงานดานการตอตานการ
ทุจริตใหมีประสิทธิภาพ จําเปนท่ีจะตองประสานความรวมมือของทุกหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
ไมวาจะเปนองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายทุกภาคสวน อยางไรก็ตาม จากกการทบทวนงาน
วิชาการและงานวิจัยรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก พบวา การประสานความรวมมือระหวางองคกร
ตอตานการทุจริตและเครือขายยังคงเปนจุดออนของขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประสานความรวมมือในดานขอมูลแลการปฏิบัติหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีซํ้าซอน ดวยเหตุนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายใน
ประเทศ จึงมีความสําคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๒ เปนอยางยิ่ง เนื่องจากทําใหการ
ทํางานขององคกรตอตานการทุจริตเกิดการบูรณาการ โดยเฉพาะในดานขอมูลและกฎหมาย รวมถึงทํา
ใหมีระบบเครือขายการตอตานการทุจริตจากทุกภาคสวน สําหรับวัตถุประสงคของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ประกอบดวย 
  ๑. การประสานการทํางานและการบริหารการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวาง
องคกรหลักท่ีมีความรวมมือกับเครือขายทุกภาคสวน 
  ๒. เสริมสรางกระบวนการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปนสากล 
โดยรวมมือกับภาคีตางๆ ท้ังภายในและระหวางประเทศ เพ่ือใหมีหนาท่ีทํางานรวมกันการควบคุม
ถวงดุลอํานาจ ตรวจสอบการทํางาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางโปรงใส 
  ๓. เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือขจัด
การผูกขาดและการแทรกแซงจากธุรกิจการเมือง 
  ๔. เสริมสรางใหเครือขายภาคประชาสังคมและประชาชนมีความเขมแข็ง โดยการ
สนับสนุนดานทรัพยากรและการสรางขวัญกําลังใจเพ่ือเพ่ิมจํานวนและคุณภาพของเครือขายสําหรับเปน
แนวรวมในการแจงเบาะแสและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  
  ๕. จัดใหมีศูนยกลางในการเก็บรวบรวมสังเคราะหและเผยแพรขอมูลแบบบูรณาการ 
  ๖. เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหเกิดผลบังคับใชในทางปฏิบัติ ท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
อํานาจหนาท่ีของบุคลากรและบทบาทขององคกร และปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตอการทุจริตเพ่ือปดชอง
โหว รวมท้ังมีการกําหนดมาตรการลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม 
 สําหรับเปาหมายการดําเนินงานสําหรับยุทธศาสตรท่ี ๒ ประกอบดวย 
  ๑. ระดับความสําเร็จ (ประสิทธิภาพ) ในการบูรณาการฐานขอมูลการทุจริตรวมกัน 
  ๒. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ 
  ๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
  ๔. ระดับความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ โดย
คณะอนุกรรมการอํานวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานท่ีสําคัญของ
ยุทธศาสตรระยะท่ี ๒ ประกอบดวย 
  ๑. ประสานการทํางานและการบริหาร และบูรณาการระหวางองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหมีการประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการ ฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงตองมีการ
ประสานงานดานการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ควรปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๒. สรางความเขมแข็งการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคี เครือขาย 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวน ท้ังภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการปองกันการทุจริต นําไปสูระบบสัญญาณเตือนภัย
การทุจริตโดยความรวมมือของภาคีเครือขายในการบูรณาการเครือขายควรเริ่มตนจากการเสริมสราง
ศักยภาพเครือขายใหเขมแข็งโดยสนับสนุนระบบการจัดการและทรัพยากรในการปฏิบัติงานของ
เครือขาย การสรางขวัญและกําลังใจ และการสรางความรู เพ่ือเปนแนวรวมตอตานการทุจริต การมีสวน
รวมในการตรวจสอบภาครัฐและพัฒนาไปสูระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริต 
  ๓. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง สําหรับวัตถุประสงคการดําเนินงานตามแนวทาง
และมาตรการดังกลาว ไดแก การพัฒนาฐานขอมูลใหมีความถูกตองและมีความเปนปจจุบันและ
สามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ จากจากการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
และเปนปจจุบันแลว วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง ไดแก การจัดตั้งศูนยขอมูลกลาง (Unit Link) ซ่ึงทํา
หนาท่ีเก็บรวบรวม เชื่อมโยงและเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ และเปนแกนหลักในการบูรณา
การขอมูลรวมกัน 
  ๔. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
ระเบียบหลักเกณฑขอบังคับในแตละหนวยงานหลักในการตอตานการทุจริตใหสอดคลองกัน เพ่ือ
เกิดผลบังคับใชในทางปฏิบัติ ท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี บทบาทขององคกร กฎหมายท่ี
เสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กฎหมายคุมครองพยาน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง 
ระเบียบการบริหารงานบุคคล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
 ในการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริตในปจจุบัน นอกจากอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน
และเครือขายดานการปองกันการทุจริตภายในประเทศแลว การแสวงหาความรวมมือจากองคกร
ตอตานการทุจริตในตางประเทศนับวามีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากปจจุบันปญหาการทุจริตท่ีมีแนวโนม
เปนอาชญากรรมขามชาติเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการเปดเสรีกลุมอาเซียน ทําใหประเทศไทยตองเตรียมการ
รองรับปญหาจากการเปดเสรีกลุมอาเซียนดังกลาว ดังนั้น การประสานกลุมตอตานนานาชาติโดยมี
ความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) รวมถึงองคกร
ตอตานการทุจริตตางประเทศ รวมถึงการสรางความรวมมือในระดับชาติเพ่ือปองกันและปราบปราม
การทุจริตจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนยิ่งซ่ึงความรวมมือท่ีสําคัญ ประกอบดวย การประสานการ
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ทํางาน การปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนสากล รวมถึงการเขารวมปฏิญญาและการทํา
บันทึกความเขาใจระหวางประเทศสําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวย 
  ๑. เพ่ือเสริมสรางกระบวนการทํางานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเปน
สากล 
  ๒. เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาตางๆ 
 
  สําหรับเปาหมายของยุทธศาสตรท่ี ๓ ประกอบดวย 
  ๑. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและประสานความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับเครือขายระหวางประเทศ 
  ๒. ความสําเร็จของพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใหมีความสอดคลองกับอนุสัญญา
ระหวางประเทศ 
  จากวัตถุประสงคและเปาหมายของยุทธศาสตรดังกลาวขางตน แนวทางและมาตรการ
ท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวขางตน ประกอบดวย 
  ๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจรติและองคกรเอกชน
ในระดับนานาชาติ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกรตอตานการทุจริตของไทยใหมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคลองกับกฎหมาย กฎขอบังคับสากลโดยประสานงานกับองคกรตอตานการทุจริต
ระหวางประเทศ อาทิ  ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
สหประชาชาติ  (UN) องคกรเอกชน เชน องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International: TI) และองคกรท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน หนวยงานตอตานการทุจริตสากล (The Interpol 
Group of Experts on Corruption) โดยดําเนินการเขารวมพันธกรณี (MOU) การประสานความ
รวมมือในการนําทรัพยสินกับคืนประเทศ สงเสริมความรวมมือในการสงผูรายขามแดน การสนับสนุน
ขอมูลตลอดจนการมีระบบตรวจสอบ รวมถึงความรวมมือทางวิชาการเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งกับ
หนวยงานตอตานการทุจริตภายในประเทศและนําองคความรูใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาใหเปนท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  ๒. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ 
ประเทศไทยจําเปนจะตองปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกับกฎหมาย โดย
ดําเนินการประสานงานของหนวยงานตอตานการทุจริต เชน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน สํานักงานผูตรวจการแผนดิน และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๓. สรางความรวมมือโดยการเขารวมปฏิญญาและการทําบันทึกความเขาใจ
ระหวางประเทศ เชน ปฏิญญากรุงเทพฯ ป ค.ศ. ๒๐๑๐ ปฏิญญาบราซิล ป ค.ศ. ๒๐๑๒ และบันทึก
ความเขาใจในภูมิภาคอาเซียน (SEA - PAC) สําหรับเตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔: พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 สืบเนื่องจากยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ พบวา การใหความสําคัญกับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรฯ โดยผานการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ยังใหความสําคัญ
กับประเด็นดานการเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต และการสรางบุคลากรมือ
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อาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริตคอนขางนอย ทําใหยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคหลักท่ี ๓ ของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๑ กลาวคือ การเสริมสรางความแข็งแกรงโดยมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร
และอัตรากําลัง การยกรางแกไขและปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงปญหาการบังคับใชกฎหมาย จากปจจุบันท่ีรูปแบบการทุจริตคอรรัปชันมีความซับซอนมากข้ึน 
อีกท้ังยังมีความรวดเร็วและขยายขอบเขตขามพรมแดน โดยเฉพาะมีการทุจริตเชิงนโยบายท่ีนําไปสู
ผลประโยชนทับซอน ทําใหการติดตามตรวจสอบ และการหาหลักฐานยากยิ่งข้ึน เนื่องจากเปนการสม
ประโยชนของท้ังผูใหและผูรับ ซ่ึงเปนปญหาการทุจริตของภาคการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐ ผู
มีอิทธิพลทางการเมืองมักใชอํานาจของตนเองในการแทรกแซงทุกดาน เชน การทุจริตในการแตงตั้ง
โยกยาย การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการทุจริต ซ่ึงเปนปญหาการขาดการ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม กฎหมายหลายฉบับไมมันสมัย มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการ
ทุจริตระยะยาว และกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองพยานยังไมเขมแข็ง ทําใหการดําเนินคดีขององคกรท่ี
เก่ียวของกับการทุจริตมีดําเนินการลาชา ทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัวกับการถูกลงโทษ ประกอบกับไม
มีการนําผลคดีทุจริตมาเผยแพรตอสาธารณชน เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต แสดง
ใหเห็นวาปญหาดังกลาวยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีรอการแกไข ท้ังนี้ในระยะสั้นสามารถดําเนินการแกไข
โดยพัฒนาระบบปองกันและปราบปรามดวยการเรงดําเนินการตัดสินคดีใหรวดเร็วเท่ียงตรงและเปน
ธรรม คดีท่ีมีผลการตัดสินแลวตองนํามาเผยแพร เพ่ือสรางความตระหนักแกคนในสังคมไทยโดยสื่อ
จะตองมีความเปนกลาง ซ่ึงถือเปนสองประเด็นหลักของการดําเนินงานในระยะสั้นท่ีจะชวยใหระดับการ
ทุจริตของไทยลดลง อีกท้ังยังตองมีการพัฒนาองคความรูดานการตอตานการทุจริต โดยผานการนําผล
การศึกษามาใชท้ังความรูเชิงวิชาการและการวิจัยเพ่ือนํามากําหนดเปนมาตรการหรือเครื่องมือใหมๆ ใน
การตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงตองมีการประสานการสนับสนุนจากเครือขายทาง
วิชาการท้ังในและตางประเทศและการใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริต รวมกับการ
พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ การทุจริตเชิง
นโยบาย ระบบติดตามรายงานทางการเงินและการปดบัญชีโครงการดานเกษตร และการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ในโครงการขนาดใหญของรัฐ เปนตน การสราง
เสริมศักยภาพและการมีสวนรวมแกเครือขายภาคประชาสังคมและประชาชนก็ถือเปนสวนสนับสนุน
สําคัญ ในการรวมแกไขปญหาการทุจริตรวมกับองคกรตอตานการทุจริต เนื่องปญหาการทุจริตเปน
ปญหาสําคัญของประเทศชาติซ่ึงสามารถทําไดโดยการสรางเสริมประสิทธิภาพการรับเรื่องรองเรียน
ใหกับองคกรตอตานการทุจริต เพ่ือลดภาระการรับเรื่องรองเรียนซํ้าซอน (จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน) 
รวมถึงการพัฒนาระบบการแจงเบาะแสและชองทางการตรวจสอบอํานาจรัฐและคุมครองสิทธิ โดย
ดําเนินการจัดศูนยรับแจงเบาะแสในชุมชน สายดวน ตูไปรษณีย การสรางเครือขายสังคมออนไลน 
(Social Network) รวมถึงการกําหนดมาตรฐานการจูงใจและการคุมครอง นํามาสูยุทธศาสตรท่ี ๔ การ
พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สําหรับวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ประกอบดวย 
  ๑. การพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและตอตานการทุจริต พัฒนา
ระบบคุมครองพยาน (Whistleblower Protection) ใหเขมแข็ง 
  ๒. สรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจ 
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  ๓. สงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือใหมีการนําองคความรู (Knowledge Body) ท่ีไดไปใช
ประโยชนในการสรางนวัตกรรมสําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 สําหรับเปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประกอบดวย 
  ๑. การดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีเครื่องมือใหมในการปราบปรามการทุจริต 
 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวมาแลวในขางตน ในยุทธศาสตรนี้ จึงกําหนดแนวทางและ
มาตรการท่ีสําคัญในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 ๑. บรรจุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล โดยยึดหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๒. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนกลไกในการประสานความรวมมือ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางองคกรตางๆ 
  ๓. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลกลางการทุจริต วัตถุประสงคการ
ดําเนินงานตามแนวทางนี้ ไดแก การนําผลการศึกษามาใชท้ังความรูทางวิชาการและการวิจัย โดยท่ีผล
การศึกษาท่ีไดจะนํามากําหนดมาตรการหรือเปนเครื่องมือใหมๆ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยตองไดรับการสนับสนุนจากเครือขายทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ ในสวนของการพัฒนา
มาตรการและเครื่องมือในการตรวจสอบปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย 
ระบบติดตามรายงานทางการเงินและการปดบัญชีโครงการดานเกษตร และ Corruption Risk 
Assessment ในโครงการขนาดใหญของรัฐ เปนตน 
 ๔. สรางเสริมระบบแจงเบาะแสและการคุมครองพยาน การเสริมสรางศักยภาพและการมี
สวนรวมในการแกไขปญหาทุจริตใหกับภาคีเครือขาย ภาคประชาสังคมและประชาชนเพ่ือใหเกิด
ความเช่ือม่ัน โดยการพัฒนาชองทางการแจงเบาะแสและชองทางการตรวจสอบอํานาจรัฐและคุมครอง
สิทธิ ในสวนของระบบการแจงเบาะแส จะมีการดําเนินการจัดศูนยรับแจงเบาะแสชุมชน สายดวน ตู
ไปรษณีย การสรางเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) รวมถึงการกําหนดมาตรการจูงใจและ
คุมครอง 
 ๕. สรางเสริมระบบรับเรื่องรองเรียนใหกับองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีตอตานการทุจริต เพ่ือ
ลดภาระการรับเรื่องรองเรียนซํ้าซอนระหวางทุกองคกร โดยจะมีการจัดตั้งศูนยรับแจงเรื่องรองเรียน 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕: เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
 สถานการณการทุจริตในประเทศไทย ในปจจุบันมีความหลากหลาย และมีแนวโนมทวีความ
รุนแรงจนกลายเปนอาชญากรรมขามชาติมากยิ่งข้ึน ดวยสถานการณดังกลาว รวมถึงการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ทําใหประเทศไทยจําเปนจะตองปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนึ่งในแนวทางสําคัญ ไดแก การสรางบุคลากรท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะสาขา อยางไรก็ตามจากการประเมิน
สถานการณไมวาจะเปนการทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการ รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก พบวา
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้นไมไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรูหรือทํางานรวมกัน ซ่ึง



๑๗ 
 

ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาดังกลาวทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ดําเนินคดีกับผูท่ีกระทําความผิดในคดีท่ีตองใชองคความรูเฉพาะสาขา ลาชา ในทายท่ีสุดสงผลกระทบ
ตอความนาเชื่อถือของประเทศไทย จากสถานการณดังกลาวมาแลวขางตน ยุทธศาสตรสรางองคความรู
ใหกับบุคลากรขององคกรตอตานการทุจริตจึงมีความจําเปนยิ่งท่ีจะตองนํามาขับเคลื่อนในยุทธศาสตร
ชาติฯ ระยะท่ี ๒ สําหรับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวย 
  ๑. จัดใหมีการเก็บรวบรวม สังเคราะหและเผยแพรขอมูลดวยการจัดตั้งศูนยกลางของ
แตละหนวยงาน 
  ๒. สรางเสริมการจัดการองคความรู (Knowledge Management) และการถายทอด
ใหกับบุคลากรในองคกร 
  ๓. เสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะ (ความรู ทักษะและทัศนคติ) ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  สําหรับเปาหมายของยุทธศาสตรท่ี ๕ ประกอบดวย 
  ๑. รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 
  ๒. บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ 
 จากวัตถุประสงคและเปาหมายของยุทธศาสตรดังกลาวขางตน แนวทางและมาตรการท่ีทําให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวขางตน ประกอบดวย 
  ๑. สรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและ
การพัฒนา เพ่ือใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาใหไดองคความรูดานการตอตานการทุจริตท้ังความรูทาง
วิชาการและการวิจัย 
  ๒. พัฒนาระบบการจัดการองคองคความรู เพ่ือใหเกิดการจัดการองคความรู โดย
รวบรวมองคความรูท่ีมีอยูและเสริมองคความรูท่ีขาดใหครบถวน และนําองคความรูท่ีไดมาถายทอด
ใหกับบุคลากรในองคกรและประชาชน 
  ๓. สรางบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา เพ่ือเสริมสรางองคความรูของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เนื่องจาก
รูปแบบการทุจริตมีความซับซอนมากข้ึน การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพจะทําใหการ
ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะ ประกอบดวย การพัฒนาความรูทักษะ และทัศนคติ ท้ังนี้อาจกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใช
ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับการกําหนดมาตรฐานเสนทางวิชาชีพ (Career Path) และกําหนด
มาตรฐานคาตอบแทนพิเศษโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ 
  ๔. จัดตั้งศูนยการเรียนรูการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูการวิจัยดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 



๑๘ 

 

บทเรียนท่ี ๒  
ช่ือวิชา   ชาวพุทธตัวอยางในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต    เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 
  เรียนรูเรื่องการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริตของชาวพุทธตัวอยาง
เนนผูเรียนไดเรียนรูตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการดําเนินชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ ผาน
ประวัติของของพุทธตัวอยางในสมัยพุทธกาล อดีตและปจจุบัน  
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไม
นําไปสูการทุจริตของชาวพุทธตัวอยาง  
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 ๒. เกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต โดยมุงประโยชน
ตอสังคม 
 ๓. ตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงท่ีไมนําไปสูการทุจริต 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการแสดงภาพหรือวีดิทัศนชาดกและชาวพุทธตัวอยางท่ีมีชื่อเสียง
ดานการดําเนินชีวิตพอเพียงจนประสบความสําเร็จ เปนท่ียกยองท้ังในสมัยพุทธกาลและปจจุบัน (๑๕ 
นาที) 
 ๒. แสดงภาพเปรียบเทียบบุคคลท่ีดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและแบบไมพอเพียง (๒๕ นาที) 
 ๓. บรรยายชาดกท่ีเก่ียวกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง และหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม ๔  (๒๕ นาที) 
 ๔. ใหผูเขารับการอบรมแบงกลุมกันคนควาศึกษาบุคคลตัวอยางในทองถ่ินหรือชุมชนของตน 
และใหเหตุผลวาทําไมบุคคลเหลานั้นถึงประสบความสําเร็จและมีความสุขในการดําเนินชีวิต (๕๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๖. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวา การดําเนินชีวิตของชาวพุทธตัวอยางท่ีนักเรียนศึกษาใน
อดีตและปจจุบัน อะไรบางท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได จากนั้นใหนักเรียนบันทึกลง
ในใบงาน (๒๐ นาที) 
  
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD หรือวีดิทัศน ท่ีแสดงถึงการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและไม
พอเพียง 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพของชาวพุทธตัวอยาง 
 ๓. ประวัติชาวพุทธตัวอยางในอดีตและปจจุบัน 

 



๑๙ 

 

 ๔. ใบงาน 
 
การประเมินผล 
 ๑. การประเมินผลตามสภาพจริง 
  - สังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมในการทํากิจกรรม 
  - สังเกตทักษะกระบวนการทํางานกลุมของผูเขาอบรม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : ใบงาน แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
กลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 ๑. พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๒. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๘). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล 
กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพสวย จํากัด. 
 ๓. __________________. (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอดทุกขและ
เปนสุขในระบบชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 ๔. _________________. (๒๕๔๙). หลักชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 
เนื้อหา 

๑. ชาดกและประวัติชาวพุทธตัวอยาง 
 

สุวรรณหังสชาดก 
          ความเปนมา พระศาสดาเม่ือประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภภิกษุณีชื่อถุลลนันทา 

ตรัสเรื่องนี้มีคําเริ่มตนวา ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ ดังตอไปนี้ 

          อุบาสกคนหนึ่งในพระนครสาวัตถี ปวารณากระเทียมกับภิกษุณีสงฆไว และสั่งกําชับคนเฝาไรวา
หากภิกษุณีท้ังหลายพากันมาจงถวายใหรูปละสองสามกําเถิด ตั้งแตนั้นเปนตนมาพวกภิกษุณีเม่ือ
ตองการกระเทียมก็จะพากันไปท่ีบานหรือไรของเขาคราวหนึ่งมีวันมหรสพกระเทียมในเรือนของอุบาสก
หมดลงภิกษุณีชื่อวาถุลลนันทาพรอมดวยบริวารพากันไปท่ีเรือนของอุบาสกเม่ืออุบาสกนิมนตใหไปเอา
กระเทียมท่ีไร จึงพากันไปไรขนกระเทียมไปอยางไมรูประมาณ ถูกคนเฝาไรตอวา ตอมาถูกพวกภิกษุณี
ดวยกัน และพวกภิกษุท้ังหลายติเตียน 
          และเม่ือความทราบถึงพระพุทธเจาพระองคก็ทรงตําหนิ แลวทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวาใน
อดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสี พระโพธิสัตวบังเกิดในสกุล
พราหมณ เม่ือเจริญวัยแลวไดสมรสกับหญิงสาวคนหนึ่ง ไดมีธิดาสามคนชื่อ นันทา นันทวดี และสุนันทา 
ตอมาพระโพธิสัตวไดทําไปเกิดเปนหงสทอง และมีญาณระลึกชาติได หงสทองไดเห็นความลําบากของ



๒๐ 

 

นางพราหมณีและพวกธิดามีประการตาง ๆ ก็คิดสงสาร จึงบินไป ณ ท่ีนั้น เกาะท่ีทายกระเดื่องพรอม
กับสลัดขนทองใหหนึ่งขนแลวบินหนีไป นางพราหมณีพรอมธิดาก็นําขนทองนั้นไปขายเลี้ยงชีวิต 
หงสทองก็มาเปนระยะ ๆ สลัดขนใหครั้งละหนึ่งขนและนางก็ไดนําไปขายเปนประจําตลอดมา จนมี
ฐานะม่ังค่ังข้ึนมีความสุขความสบายตามสมควรอยูมาวันหนึ่งนางไดปรึกษากับลูก ๆ และเห็นวาข้ึนชื่อ
วาพวกดิรัจฉานรูจิตใจไดยาก หงสทองอาจจะไมมาสลัดขนในท่ีนี้อีก จําเปนท่ีจะตองจับหงสทองมาถอน
ขนใหหมด เม่ือลูก ๆ ไมตกลง แตเพราะนางมีความโลภมาก ครั้นวันหนึ่งเม่ือหงสทองมาสลัดขนใหก็ได
รวบหงสทองนั้นไวพรอมกับถอนขนออกจนหมดแตเพราะหงสทองมิไดปลงใจใหทําใหขนเหลานั้นจึงเปน
เหมือนขนนกยางไปเสียหมด 
          หงสทองเม่ือถูกถอนขนไปจนหมดก็ไมสามารถกางปกบินได นางจึงเอาใสตุมใหญเลี้ยงไว ขนท่ี
งอกข้ึนใหมก็กลายเปนขาวไปหมด ครั้นเม่ือขนข้ึนเต็มท่ีแลวหงสตัวนั้นก็จึงบินหนีไปพระพุทธเจาทรงนํา
อดีตนิทานมาแลว ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ท่ีถุลลนันทามีความปรารถนาใหญ 
แมในครั้งกอนก็มีความปรารถนาใหญเหมือนกัน และเพราะอาศัยเหตุนี้ พระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
หามภิกษุณีฉันกระเทียม ภิกษุณีใดฉันกระเทียม ภิกษุณีนั้นตองอาบัติปาจิตตีย 

          คติธรรมจากสุวรรณหังสชาดก ไดแก บุคคลไดสิ่งใด ควรยินดีสิ่งนั้น ข้ึนชื่อวาบุคคลผูโลภมาก 
มิไดเปนท่ีรักเจริญใจ แมแกมารดาบังเกิดเกลา ไมอาจจะยังผูท่ีไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส ไมอาจยังผูท่ี
เลื่อมใสแลวใหเลื่อมใสยิ่งข้ึน ไมอาจยังลาภท่ียังไมเกิดใหบังเกิด หรือลาภท่ีเกิดแลวก็ไมอาจกระทําให
ยั่งยืนได 
  

 

พระเจาปเสนทิโกศล 

ประวัติและผลงาน 

          พระเจาปเสนทิโกศลทรงเปนโอรสของพระเจามหาโกศล  ผูครองนครองสาวัตถี แหงแควน
โกศล ทรงศึกษาศิลปวิทยาในสํานักอาจารยทิศาปาโมกขตั้งแตทรงพระเยาว เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวได
เสด็จกลับไปครองราชยสมบัติ ณ กรุงสาวัตถี   

          วันหนึ่งขณะท่ีประทับยืนบนปราสาท พระเจาปเสนทิโกศลทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุสงฆ
หลายพันรูปไปฉันภัตตาหารในคฤหาสนของอนาถบิณฑิกะ ไดเกิดพระราชประสงคจะถวายภัตตาหาร
แดพระภิกษุสงฆ จากนั้นทรงนิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยหมูภิกษุใหมาฉันภัตตาหารในพระราชวัง
ตลอด ๗ วัน พระเจาปเสนทิโกศลยังไดกราบทูลพระพุทธเจาขอใหสงพระภิกษุไปฉันภัตตาหารใน
พระราชวังเปนประจํา                                                                       

พระจริยาวัตรท่ีควรนับถือเปนแบบอยางของพระเจาปเสนทิโกศล 



๒๑ 

 

          ๑. ทรงเปนผูท่ีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พยายามหาทางขวานขวายเพ่ือใหไดเขาใกล
พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจาอยูเสมอ 
          ๒. เปนผูมีศรัทธาตอพระพุทธเจาอยางแทจริง เห็นไดจากเม่ือพระเจาปเสนทิโกสลทรงทราบวา
นางวาสภขัตติยาไมไดอยูในวรรณะเดียวกับพระองคก็ทรงโกรธ รับสั่งใหริบเครื่องบํารุงตามแบบกษัตริย
ท้ังแมและลูก แตเม่ือไดไปกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงตรัสแนะนําชี้แจงวาโคตรของบิดายอม
สําคัญกวา นางวาสภขัตติยาและวิฑูฑภะก็มีพระบิดาเปนกษัตริย พระเจาปเสนทิโกศลทรงพอพระทัย
และทรงเชื่อในคําชี้แจงของพระพุทธเจา จึงสั่งใหคืนเครื่องบํารุงแกพระมเหสีและพระโอรส 
          ๓. เปนผูฝกใฝในการทําบุญและสงเสริมใหพสกนิกรไดทําบุญดวย เห็นไดจากการท่ีพระองคทรง
จัดใหมีการแขงขันทําบุญ รวมไปถึงการขอใหพระเจาพิมพิสารทรงสงคนมีบุญไปอยูแควนดกสลซ่ึงเปน
สถานท่ีท่ีมีผูมีบุญไมมากอยู โดยพระเจาพิมพิสารไดสง “ธนัญชัยเศรษฐี” ไปอยูในแควน
ดังกลาว                                                              

คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง 

พระเจาปเสนทิโกศลทรงมีคุณธรรมท่ีควรถือเปนแบบอยางหลายประการ  ดังนี้ 

          ๑. ทรงเปนผูท่ีใฝเรียนใฝรู  กลาวคือ  ในสมัยทรงเปนพระราชกุมาร  ทรงสนพระทัยใน
การศึกษามาก  ทรงฉลาดและมีไหวพริบ  เม่ือทรงศึกษาจบสามารถแสดงศิลปวิทยาท่ีไดทรงศึกษามา
จนเปนท่ีพอพระทัยของพระบิดา  ตอมาก็ทรงไดรับการอภิเษกใหเปนพระราชาตั้งแตบิดาทรงยังมีพระ
ชนมอยู                                                       

          ๒. ทรงเปนผูท่ีหนักแนนในเหตุผล  คือ  ทรงเชื่อฟงผูท่ีมีเหตุผลดีกวา  เม่ือทรงตัดสินพระทัยผิด
ในบางครั้งไดรับการทักทวงจากพระนางมัลลิกา  หรือพระพุทธเจา  ก็ทรงเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตาม                          

          ๓. ทรงเปนผูไมถือตน  แมจะทรงเปนถึงพระมหากษัตริยปกครองแควนท่ีเปนมหาอํานาจแตก็
ทรงปฏิบัติพระองคคลาย  ๆ  กับสามัญชน  เสด็จไปท่ีใดอยางธรรมดาไมมีพิธีรีตอง  จึงทราบความ
เปนอยูของราษฎร  และความเปนไปในราชอาณาจักร 

          ๔. ทรงมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอยางม่ันคง  โดยทรงมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทรงเอา
พระทัยใสและใหความอุปถัมภบํารุงพระพุทธเจา  พระภิกษุสงฆ  พระภิกษุณี  และเหลาสามเณร
สามเณรี  เปนอยางดีตลอดพระชนมชีพ 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์ 

 

ประวัติและผลงาน 

          ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์  เกิดเม่ือวันท่ี  ๕   เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๕๐  ท่ีบานขางวัด
อรุณราชวราราม  บางกอกใหญ  ธนบุรี  เปนบุตรของมหาอํามาตยตรี  พระยาธรรมสาร  เวทยวิเศษ
ภักดี  วัตตาพิริยพาหะ  (ทองดี  ธรรมศักดิ์)  กับคุณหญิงชื่น  ธรรมศักดิ์เขารับการศึกษาท่ีโรงเรียน
อัสสัมชัญ ป ๒๔๕๗ สําเร็จชั้น ๖ อังกฤษ (มัธยมบริบูรณ) ป ๒๔๖๘ ไดศึกษาตอท่ีโรงเรียนกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม จํานวน ๓ ป จึงสําเร็จเปนเนติบัณฑิต ในป ๒๔๗๑ ในปตอมาจึงสอบแขงขันได
คะแนนสูงสุดและไดทุนเลาเรียน “รพีบุญนิธิ”  ไปศึกษาวิชากฎหมายตอในประเทศอังกฤษเปนเวลา ๓ 
ป สอบไดตามหลักสูตรเนติบัณฑิตอังกฤษเม่ือป ๒๔๗๕ นอกจากนี้ระหวางท่ีอุปสมบทอยูท่ีวัดเบญจม
บพิตร สามารถสอบไลไดนักธรรมชั้นตรีเปนท่ี ๑ จากนั้นสมรสกับทานผูหญิงพะงา ธรรมศักดิ์ (เพ็ญ
ชาติ)  เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ มีบุตรดวยกัน ๒ คน คือ นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ และนพ.
จักรธรรม ธรรมศักดิ์                                                                                       



๒๓ 

 

          เขารับราชการเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๔๖๘ ในตําแหนงนักเรียนลาม กรมบัญชาการ (กองลาม) 
กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากมีความตั้งใจจะเปนตุลาการตามอยางบิดา จึงเริ่มตั้งแตเปนผูพิพากษา
ฝกหัดไตไปจนถึงตําแหนงสูงสุดเปนปลัดกระทรวงยุติธรรม ป ๒๔๙๖ เปนผูพิพากษาศาลฎีกา ป ๒๕๐๑ 
เปนประธานศาลฎีกา ป ๒๕๐๖ และเกษียณอายุในป ๒๕๑๐            

          หากมองเห็นความเก่ียวพันกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข อํานาจอธิปไตยท้ังเนติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ลวน
แลวแตเคยเขาไปมีสวนเก่ียวของดวยท้ังสิ้น เชน รองประธานสภานิติบัญญัติทําหนาท่ีสภาราง
รัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานองคมนตรี ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีสําคัญมาก เพราะ
ตองเปนผูท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไววางพระราชหฤทัยเปนอยางสูงจึงจะดํารงตําแหนงนี้ได 

        ในขณะท่ีศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์  ดํารงตําแหนงเปนชวงท่ีนิสิต  นักศึกษา และกลุมพลัง
ตาง ๆ  ไดเรียกรอง และสรางความกดดันตอรัฐบาลโดยตลอด   จนกระท่ังศาสตราจารยสัญญา ธรรม
ศักดิ์  ตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีไปคราวหนึ่งเม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๗   

แตไดรับการยืนยันจากสถาบันนิติบัญญัติแหงชาติใหดํารงตําแหนงตอไปอีกครั้งหนึ่งจนกระท่ังการราง
รัฐธรรมนูญ   ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาลได เสร็จสิ้นลง  คณะรัฐบาลของศาสตราจารย
สัญญา  ธรรมศักดิ์  จึงไดสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๘ ดวยความสนใจในเรื่อง
พระพุทธศาสนา  หลังจากศึกษาท่ีประเทศอังกฤษแลว  ก็เปนหนึ่งในสามบุคคลท่ีเริ่มกอตั้งพุทธสมาคม
แหงประเทศไทย  (เดิมชื่อวาพุทธธรรมสมาคม)  ข้ึนในป  พ.ศ.  ๒๔๗๗  โดยทานดํารงตั้งแตเลขานุการ
สมาคมจนถึงนายกสมาคม ฯ  นอกจากนี้ในชวงเวลาหนึ่งทานยังไดรับเลือกจากนานาชาติใหเปนรอง
ประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก  (พ.ส.ล.)  ทําหนาท่ีแทนประธานองคการ ฯ  อีก
ดวย และในป พ.ศ.๒๕๒๗ ทานก็ไดรับเลือกใหเปนประธานองคการฯ 

          ดานชีวิตสวนตัว  ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์  เปนคนท่ีชอบเขาวัดเปนอยางมาก  และ
ชอบเขาไปในท่ีสงบสติอารมณในวัด  โดยเฉพาะในวดัเบญจมบพิตรท่ีทานเคยบวช  ทานถือวาศีลธรรม
เปนสิ่งสําคัญมาก  จนบางครั้งมีคนเรียกทานวา  หลวงตา 

          ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์  มีคุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยางหลายประการ  ดังนี้ 

          ๑. เปนผูใฝเรียนใฝรูและขยันหม่ันเพียร  จะเห็นวา  ตั้งแตวัยศึกษาเปนตนมา  ทานจะเปนคนท่ี
ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  ขยันหม่ันเพียร  ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ  จนผลการเรียนออกมาเปน
ท่ีนาพอใจเปนอยางมาก  เชน  สอบแข็งขันไดคะแนนสูงสุด  และไดรับทุนเลาเรียนระพีมูลนิธิไปศึกษา
วิชากฎหมายท่ีประเทศอังกฤษ  สอบไลไดนักธรรมชั้นตรีไดเปนอันดับท่ี  ๑  เปน
ตน                                                                                        

          ๒. เปนผูท่ีทรงคุณธรรม  โดยเฉพาะเรื่องเมตตาและความซ่ือสัตยสุจริต  



๒๔ 

 

          ๓. เปนผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ดังจะเห็นจากการคิดริเริ่มกอตั้งพุทธสมาคมแหงประเทศ
ไทย  เพ่ือใหเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวางออกไป  

 

 

 

 

 

 

 

หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล 



๒๕ 

 

 
ประวัติและผลงาน 
     หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล เปนพระธิดาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพกับหมอมเฉ่ือย ดิศกุล (ท.จ.) ไดประสูติเม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๓๘ ในวัยเด็กหมอมเจา
หญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ไดทรงศึกษาภาษาไทยชั้นตนกับคุณหญิงวิทยา ปรีชามาตย (ออง) และขาราชการ
ในกรมเลขาธิการบางทาน และทรงศึกษาภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสกับครูสตรีชาวตางประเทศเจาของ
ภาษานั้น ๆ นอกจากจะทรงศึกษาความรูรอบตัวจากพระบิดาของพระองคเอง และสมเด็จเจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศแลวยังทรงศึกษาวิชาสําหรับกุลสตรีจากสมเด็จเจาฟานิภานภดลอีกดวย 

 

 



๒๖ 

 

งานพระนิพนธ 

• หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็กเรื่อง ศาสนคุณ (ทรงแตงประกวดในพระราชพิธีวิสาขบูชา
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๒ และไดรับพระราชทานรางวัลชั้นท่ี ๑) 

• งานพระนิพนธเก่ียวกับพระพุทธศาสนาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่อง 
• ชีวิตงานของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประเพณีไทย 
• สิ่งท่ีขาพเจาพบเห็น ประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 

ชวงบ้ันปลายชีวิต 
     หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญของประเทศไทยเรา ไดถึงแกชีพิตักษัย เม่ือ
วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 คุณธรรมท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง 

• เปนผูใฝเรียนใฝรู 
แมจะทรงศึกษาเลาเรียนไปตามเกณฑ แตหากพระนิสัยสวนตัวไมทรงเปนผูใฝเรียนใฝรู ก็ยากท่ี
จะทรงมีความรอบรูในเรื่องตาง ๆ ได ดังนั้นจะเห็นไดวา หมอมเจาพูนพิสมัย ดิศกุล ทรงมี
ความรอบรูหลายดาน เชน ดานภาษา ประวัติศาสตรไทย พระพุทธศาสนา ความรูรอบตัว เปน
ตน  

• เปนผูท่ีเอาใจใสและเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
จะเห็นวาหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงสนใจและเอาใจใสพระพุทธศาสนามาตั้งแตตน 
เชน ทรงมีความรูแตกฉานในพระพุทธศาสนา ทรงนิพนธหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก 
เรื่อง ศาสนคุณ ทรงรวมกอตั้งองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก เปนตน เพราะคุณธรรม
ดังกลาวนี้พระองคทานจึงไดรับการยกยองท้ังในและตางประเทศ 

 

๒. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 (ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน, หลักธรรมอันอํานวย
ประโยชนสุขข้ันตน - virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to 
temporal welfare) 
       ๑. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัด
ดําเนินการใหไดผลดี - to be endowed with energy and industry; achievement of 
diligence) 
       ๒. อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานอันตน
ไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย - 
to be endowed with watchfulness; achievement of protection) 



๒๗ 

 

       ๓. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนาสําเหนียก
ศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา - good company; association with 
good people) 
       ๔. สมชีวิตา (มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิให
ฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว - balanced livelihood; living 
economically) 
       ธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอยางไทยๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้าซอนกันสองคํา) 

๒. พระราชดํารัส 

“...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถามี
ความคิดอันนี้มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซ่ือตรงไมโลภอยางมาก 
คนเราก็อยูเปนสุข...”    พระราชดํารัส  พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ  ท่ีเขามาเฝาฯถวายชัยมงคล  
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  ๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๒ 

 

๓. พุทธศาสนสุภาษิต 

     - มีพุทธภาษิตบทหนึ่งกลาวไววา "สจฺเจน กิตฺตี ปปฺโปต"ิ แปลวา "คนเราจะบรรลุถึงเกียรติ
ไดเพราะความซ่ือสัตย" ความซ่ือสัตย เปนคุณธรรมท่ีจําเปนตอทุกสังคม ไมวาจะเปนความ
ซ่ือสัตยในระดับไหนก็ตาม จะตองมีการปลูกฝงหรือสอนเยาวชนรุนหลังใหประพฤติปฏิบัติ 

- สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ ความซ่ือสัตยนั่นแล ดีกวารสท้ังหลาย 

 

 

วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 
ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานที ่๑ :    ชาวพุทธตัวอยางที่ขาพเจารูจัก 
 

ใหผูเขารับการอบรมระบุชาวพุทธตัวอยางในทองถิ่นหรือชุมชนของตนวา มีใครบางท่ีดําเนินชีวิต
แบบพอเพียงไมทุจริต ลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลดังกลาวเปนอยางไร 
 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

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

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

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

วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 
         ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานที่ ๒ :    การดําเนินชีวิตที่ขาพเจาประทับใจ 
 

ใหผูเขารับการอบรมบันทึกวา อะไรบางท่ีในอนาคตสามารถนพมาใชเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิตท่ีไมทุจริตและมีความสุขได 
 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
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๒๙ 
 

 
 

บทเรียนท่ี ๓  
ช่ือวิชา  อทินนาทานกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน                   เวลา ๖๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย องคประกอบ มูลเหตุ และโทษของอทินนาทานท่ีมีตอชีวิตตนเองและเปนสาเหตุ
แหงความทุจริตคอรัปชั่นท่ีนําไปสูปญหาความขัดแยงทางสังคม ตลอดถึงแนวทางการแกปญหาการทุจริตคอร
รัปชันท้ังระดับปจเจกบุคคลและระดับโครงสราง 
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงโทษของอทินนาทานท่ีมีตอตนเองและสังคม วิเคราะหปญหาสาเหตุ
และนําเสนอแนวทางการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน และมีสํานึกรวมในการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
วัตถุประสงค 

๑. อธิบายความหมาย องคประกอบ มูลเหตุและโทษของอทินนาทานท่ีมีตอชีวิตและสังคมได 
๒. เสนอแนวทางในการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชนัในมิติสังคมตางๆได 
๓. เกิดสํานึกรวมในการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย หนังสือพิมพ หรือสื่อการเรียนรูอ่ืนๆท่ีสอดคลองกับเนื้อหา
อทินนาทานและการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

๒. บรรยายอธิบายเนื้อหาประกอบสื่อ ถามตอบเพ่ือทดสอบความเขาใจเปนระยะ 
๓. แบงกลุมสนทนาโดยยกสถานการณเหตุการณปญหาสังคมท่ีเกิดจากอทินนาทานท่ีเปนท่ีรับรูอยูใน

ปจจุบัน และการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันในมิติสังคมตางๆ 
๔. ผูเขาอบรมรวมสรุปบทเรียนการเรียนรูและนําเสนอโครงงานแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี

สามารถนําไปปฏิบัติได  
 
ส่ือการสอน 

๑. ใบความรูเรื่อง “อทินนาทาน” 
๒. Power point ประกอบการบรรยาย อทินนาทาน และกรณีศึกษาแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

ท่ีปรากฏในสังคม 
๓.  สื่อมัลติมีเดีย หนังสือพิมพ หรือสื่อการเรียนรูอ่ืนๆท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

 
การประเมินผล 

๑. ประเมินผลการเรียนรูผานการทําแบบทดสอบการเรียนรูเก่ียวกับอทินนาทานเปรียบเทียบกอน-
หลังการอบรม 

 



๓๐ 
 

๒. สอบถามสัมภาษณและการแสดงทัศนคติผานการนําเสนอโครงงานแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได 

 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 

๑. หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จักกวัตติสูตร ใน พระไตรปฎก พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  

๓. สื่อสารสนเทศท่ีเก่ียวของจากเวบไซต และอ่ืนๆ 

 
เนื้อหาวิชา 

อทินนาทานกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ศัพทวา “อทินนาทาน” แยกบทได ๓ บท คือ  
อ + ทินฺน + อาทาน 
อ เปนอัพยยศัพทประเภทนิบาตบอกปฏิเสธ แปลวา ไม 
ทินฺน เปนคํานาม แปลวา สิ่งท่ีเจาของอนุญาตให 
อาทาน เปนคํากริยา แปลวา ยึดถือเอา 
 
เม่ือรวมบทแลว เปนอทินนาทาน แปลความวา “ยึดเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดอนุญาต” 
อทินฺน คือ วัตถุสิ่งของท่ีเจาของมิไดอนุญาตให หมายถึง การมิไดอนุญาตโดยเขียนหนังสืออนุญาต 

หรือมิไดหยิบยื่นให กลาววาจาอนุญาต หรือแสดงกิริยาอาการใหรูวา อนุญาต 
อาทาน หมายถึง การยึดถือเอาโดยการลักขโมย จี้ ปลน วิ่งราว ขมขู ยักยอก ฉอโกง หรือสับเปลี่ยน 

เปนตน 
อทินฺนํ อาทิยนฺติ เอเตนาติ อทินฺนาทานํ แปลความวา บุคคลท้ังหลายยอมยึดถือเอาวัตถุสิ่งของท่ี

เจาของมิไดอนุญาตนั้น  ฉะนั้น ธรรมชาติท่ีเปนเหตุใหยึดเอาวัตถุสิ่งของท่ีเจาของมิไดอนุญาตนั้น ชื่อวา 
อทินนาทาน ไดแก เถยยเจตนา คือ เจตนาท่ีเปนเหตุแหงการลักทรัพย 
 
องคประกอบของอทินนาทาน 

การกาวลวงกรรมบถแหงอกุศลกรรม อทินนาทานนั้นจะตองประกอบดวยองค ๕ ประการคือ 
๑. ปรปริคฺคหิตํ  ไดแก วัตถุสิ่งของนั้นมีเจาของ 

 ๒. ปรปริคฺคหิตสฺญิตา ไดแก รูวาวัตถุสิ่งของนั้นมีเจาของ 
 ๓. เถยฺยจิตฺตํ ไดแก มีจิตคิดจะลักทรัพย 
 4. ปโยโค ไดแก ทําความเพียรเพ่ือลักทรัพยนั้น 
 ๕. อวหาโร ไดแก ไดสิ่งของนั้นมาดวยความเพียรนั้น 
  เม่ือการกระทําครบองคท้ัง ๕ ประการนี้แลว ผูนั้นไดชื่อวา กาวลวงกรรมบถ ถากระทําไมครบองค ๕ 
ยอมไมสําเร็จเปนกรรมบถ 
 
ปโยคะ ความเพียรพยายามในการลักทรัพย มี ๖ ประการ คือ 
 ๑. สาหัตถิกะ  ไดแก ลักทรัพยดวยตนเอง 
 ๒. อาณัตติกะ  ไดแก ใชคนอ่ืนลักทรัพยดวยวาจา 



๓๑ 
 
 ๓. นิสสัคคิยะ  ไดแก ท้ิงวัตถุสิ่งของไว หรือโยนใหคนอ่ืนพวกเดียวกัน หรือท้ิงของท่ีตองเสียภาษี
ออกไปใหพนเขต 
 ๔. ถาวระ  ไดแก สั่งสมสมัครพรรคพวกไว ไดโอกาสใหพยายามลักทรัพยนั้นมา 
 ๕. วิชชามยะ  ไดแก ใชเวทมนตคาถาใหเจาของหลงใหล หยิบยื่นทรัพยนั้นให หรือใชคาถาสะกด
ใหเจาทรัพยหลับแลวเขาลักทรัพย 
 ๖. อิทธิมยะ  ไดแก ใชอิทธิฤทธิ์ตางๆ ท่ีนอกจากวิชชามยะ 

แตผูมีอิทธิฤทธิ์นี้ยอมไมทําอทินนาทานท่ีเปนโลกวัชชะ คือการกระทําท่ีมีโทษในทางโลก กระทําแตจะ
หยิบฉวยมาใชเปนประโยชนชั่วคราว ท่ีเจาของทรัพยนั้นไมมีความเสียหายแตอยางใด ขอนี้ไมจัดวาเปนการลัก
ทรัพยท่ีครบองคประกอบ 
พระบรมราโชวาท 

"...คนเราถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอยถามี
ความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณซ่ือตรง ไมโลภอยางมากคนเราก็
อยูเปนสุข..."  

 ความตอนหนึ่ง ในพระราดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑  

 



๓๒ 
 
 

บทเรียนท่ี ๔  
ช่ือวิชา  โลกปาลธรรมกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน                         เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา    

ความหมายของหิริโอตตัปปะ ในฐานะเปนธรรมะคุมครองรักษาโลกและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
จากภายในสูภายนอก วิธีปฏิบัติตนใหมีหิริและโอตตัปปะ ชาดกท่ีเก่ียวของกับหิริและโอตตัปปะ และ
สถานการณทุจริตคอรรัปชันในสังคมปจจุบัน  

 

จุดหมาย  
 เพ่ือใหผูเรียนรู เขาใจ และตระหนักหลักธรรมหิริโอตตัปปะในฐานะเปนธรรมะปองกันการทุจริตคอร
รัปชันและสรางสังคมท่ีดีงาม 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนนําหิริโอตตัปปะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการเลานิทานชาดก เรื่อง โมรณัจจชาดก วาดวยผูขาดหิริโอตตัปปะ หรือ    
เทวธรรมชาดก วาดวยคุณธรรมของเทวดา และซักถาม สะทอนความคิดของผูเรียน 
 ๒. แบงกลุมผูเรียนใหศึกษาสถานการณทุจริตคอรรัปชันจากขาวหนังสือพิมพท่ีวิทยากรจัดเตรียมมา
และวิเคราะหแนวทางการใชหิริโอตตัปปะปองกันไมใหเกิดทุจริตคอรรัปชัน 
 ๓. นําเสนอผลงานกลุม 
 ๔. ซักถาม 
 ๕. สรุปและบรรยายหลักธรรมหิริโอตัปปะในฐานะเปนธรรมะปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
 

ส่ือการสอน 
 ๑. วิดีโอ หรือ power point นําเสนอชาดกเก่ียวกับหิริโอตตัปปะ ๑ เรื่อง เชน โมรณัจจชาดก  
เทวธรรมชาดก 
 ๒. คลิปภาพขาวและภาพขาวหนังสือพิมพเรื่องการทุจริตคอรรัปชันในสังคมปจจุบัน 
 ๓. ใบงาน 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “หิริโอตตัปปะกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน” 
 

การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล :  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล :  มีผลการประเมิน  ผานเกณฑท่ีกําหนด 
 

เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
๑. คณาจารยประจําโรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ. (ม.ป.ป.). วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับ

สมบูรณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ.  

 



๓๓ 
๒. คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง. (๒๕๔๙). หนังสือเรียนนักธรรมช้ันตรี ฉบับมาตรฐาน บูรณา

การชีวิต วิชาธรรมวิภาค. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง.  
๓. คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเชียง. (๒๕๕๐). วิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพเลี่ยงเชียง.  
๔. ปน มุทุกันต, พันเอก. (๒๕๓๙). แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี.พิมพครั้งท่ี ๒. กรุเทพ

ฯ: โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย.  
 ๕. พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต).  (๒๕๕๐). พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน 

ชุด ศัพทวิเคราะห.กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพเล่ียงเชียง.  
๖. พระธรรมเจดีย (ประกอบ  ธมฺมเสฏโ ป.ธ.๙). (๒๕๕๒). ธรรมวิภาคบรรยาย  ฉบับกรมการ

ศาสนา. กรุงเทพฯ: หจก.ประยูรสาสนไทย การพิมพ.  
๗. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๕๑). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.พิมพ

ครั้งท่ี ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๘. ______________. (๒๕๕๑). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี ๑๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
๙. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๔๒). พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
เนื้อหา 

๑. ความหมายและความสําคัญ  
โลกปาลธรรม  ธรรมคือคุมครองโลก  มี ๒ อยาง ไดแก 

  ๑. หิริ  ความละอายแกใจ 
  ๒. โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว 
 หิริ ความละอายแกใจ หมายถึงละอายใจตอการทําความชั่ว มองเห็นความชั่ววาเปนสิ่งนาละอาย 

นารังเกียจ ไมควรทํา ความชั่วคือสิ่งท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูทําและผูถูกทํา เชน การดากัน ดูถูกกัน ทํา
รายกัน ฆากัน การลักขโมย เปนตน ธรรมคือหิริ ความละอายแกใจจะปองกันไมใหทําความชั่วเชนนั้น 
 โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว หมายถึงเกรงกลัวตอการทําความชั่ว มองเห็นผลของการทําความชั่ว
วาจะทําใหตนตองไดรับความเดือดรอน เชน เม่ือดาคนอ่ืนตนก็ตองถูกดาตอบ ทํารายผูอ่ืนตนก็ตองถูกทําราย
ตอบ ผูท่ีทําความชั่วนอกจากจะไดรับผลในปจจุบันแลว เม่ือตายไปก็ตองรับผลตออีก เชนตองไปรับใชกรรมใน
นรกเปนตน ธรรมคือโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาปจะปองกันไมใหทําชั่วและไมตองไดรับความเดือดรอนท่ีมี
สาเหตุมาจากการทําความชั่วนั้น  
 หิริและโอตตัปปะ ช่ือวาธรรมเปนโลกบาลคือคุมครองโลก เพราะเปนธรรมท่ีเปนเหตุเบื้องตนให
คนเกลียดความชั่ว กลัวความผิด อันจะทําใหโลกนี้สงบสุข ไมมีการเบียดเบียนทํารายกัน  
   หิริ โอตตัปปะ นอกจากไดชื่อวาเปนโลกบาลคือคุมครองโลก ยังมีชื่อเรียกอีก ๒ อยาง คือ (๑) สุกก
ธรรม ธรรมท่ีสรางคนใหขาวสะอาด(ดี, ไดรับแตสิ่งดีๆ) (๒) เทวธรรม ธรรมท่ีสรางคนใหเปนเทวดา หรือผู
ยิ่งใหญ 

  

 ๒. ประโยชนของการมีหิริและโอตตัปปะ 
  ทําใหไมมีคนทําความชั่ว ถึงมีก็ลดนอยลง เพราะคนเกิดความละอายใจ และไมกลาทําความชั่ว 
โลกก็จะสงบสุข จึงกลาวไดวาโลกไดรับความคุมครองปองกันจากคนมีหิริ โอตตัปปะ   



๓๔ 
 
 

 

 ๓. โทษของการขาดหิริและโอตตัปปะ 
 ถามนุษยขาดธรรมคือหิริและโอตตัปปะ โลกจะมีแตการรบราฆาฟนกัน ใครเกง แข็งแรงกวาก็มี
ชีวิตอยูรอด ใครออนแอจะถูกทําราย ถูกฆา เกิดสงครามแผขยายไปท่ัว ไมเปนอันทํามาหากิน ผูคนตางอยูดวย
ความหวาดระแวงภัย 

 

  ๔. วิธีฝกใหมีหิริและโอตตัปปะ 
 กอนทําสิ่งใดใหพิจารณากอนวา เปนความชั่วหรือไม วิธีพิจารณาความชั่ว ก็คือ ดูผลท่ีจะเกิดจาก
การทํานั้น ถาผลท่ีจะเกิด สรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอ่ืน ใหคิดไวกอนวาเปนความชั่ว เม่ือรูวาเปน
ความชั่ว ก็คิดพิจารณาตอไปนี้ 

  ๑) คิดพิจารณาถึงตระกูลของตนวา เรามีตระกูลดี พอแมสอนมาดี การทําความชั่วอยางคน
ไมดีทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  

  ๒) คิดพิจารณาถึงอายุของตนวา เราเปนผูใหญแลว การทําความชั่วอยางท่ีคนไรเดียงสาทํา 
เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  

  ๓) คิดพิจารณาถึงกําลังกายของตนวา เราเปนคนมีกําลังแข็งแรง การทําความชั่วอยางท่ีคน
ออนแอหากินลําบากทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 

  ๔) คิดพิจารณาถึงกําลังความรูของตนวา เรามีความรูดี การทําความชั่วอยางท่ีคนไมมีความรู
ทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 

เม่ือพิจารณาดังนี้ เห็นโทษของการทําความชั่วแลวพึงละเวนเสีย  
 

 ๕. หิริและโอตตัปปะกับการปองกันทุจริตคอรรัปชัน 
 การทุจริตคอรรัปชัน หมายถึง การไมซ่ือสัตย สุจริต ของบุคคลกลุมหนึ่ง ท่ีรวมมือกันทําความชั่ว
โดยเจตนา มีการไตรตรอง วางแผนอยางมีข้ันตอน หรือมีกระบวนการอยางแยบยล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เปนปญหาท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวางไมวาจะเปนปญหาตอระบบ
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ไม
สามารถกระทําไดโดยการบังคับใชกฎหมายกับหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดียว หากแตควรเปนการเสริมสราง 
สงเสริมคานิยม และกระตุนใหเกิดจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน โดย
ภาพรวม 
 หิริโอตตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปนธรรมะสําคัญท่ีใชควบคุมจิตใจ
มนุษยใหอยูในความดี ใชในการดําเนินชีวิต และอยูรวมกันของคนในสังคม การดําเนินงานและการปฏิบัติ
หนาท่ี เปนธรรมะท่ีชวยปองกันการทุจริตคอรรัปชันจากภายในตัวบุคคล สรางสังคมสุจริตและดีงามอยางยั่งยืน  
 
พระบรมราโชวาท 
 "...คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับทุกคนนั้น ท่ีสําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความละอาย
ชั่วกลัวบาป ความซ่ือสัตยสุจริต ท้ังในความคิดและการกระทํา ความไมเห็น แกตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน
ความ ไมมักงายหยาบคาย กับอีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญ เปนพิเศษ คือความขยันหม่ันเพียรดานความซ่ือสัตยสุจริต
...”  



๓๕ 
  ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 
 

ใบงาน 
เรื่อง โลกปาลธรรมกับการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

สมาชิกกลุม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
คําช้ีแจง  
 ผูเรียนศึกษาสถานการณจากภาพขาวหนังสือพิมพและวิเคราะหสถานการณในประเด็นตอไปนี้ 

๑. ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

๒. สาเหตุของการทุจริตคอรรัปชั่น 
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๓. แนวทางแกไข 
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 ๔. หิริและโอตตัปปะกับการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
........................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
                 



๓๗ 

ใบสรุปความรู 
เรื่อง โลกปาลธรรมกับการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 
ความหมายและความสําคัญ  
 โลกปาลธรรม  ธรรมคือคุมครองโลก  มี ๒ อยาง ไดแก (๑) หิริ  (๒) โอตตัปปะ   
 หิริ ความละอายแกใจ หมายถึง ละอายใจตอการทําความชั่ว มองเห็นความชั่ววาเปนสิ่งนาละอาย 
นารังเกียจ ไมควรทํา ความชั่วคือสิ่งท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูทําและผูถูกทํา เชน การดากัน ดูถูกกัน 
ทํารายกัน ฆากัน การลักขโมย เปนตน ธรรมคือหิริ ความละอายแกใจจะปองกันไมใหทําความชั่วเชนนั้น 
 โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว หมายถึง เกรงกลัวตอการทําความชั่ว มองเห็นผลของการทําความชั่ว
วาจะทําใหตนตองไดรับความเดือดรอน เชน เม่ือดาคนอ่ืนตนก็ตองถูกดาตอบ ทํารายผูอ่ืนตนก็ตองถูกทํา
รายตอบ ผูท่ีทําความชั่วนอกจากจะไดรับผลในปจจุบันแลว เม่ือตายไปก็ตองรับผลตออีก เชนตองไปรับใช
กรรมในนรกเปนตน ธรรมคือโอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาปจะปองกันไมใหทําชั่วและไมตองไดรับความ
เดือดรอนท่ีมีสาเหตุมาจากการทําความชั่วนั้น  
 

ประโยชนของการมีหิริและโอตตัปปะ 
  ทําใหไมมีคนทําความชั่ว ถึงมีก็ลดนอยลง เพราะคนเกิดความละอายใจ และไมกลาทําความชั่ว 
โลกก็จะสงบสุข จึงกลาวไดวาโลกไดรับความคุมครองปองกันจากคนมีหิริ โอตตัปปะ   
 

โทษของการขาดหิริและโอตตัปปะ 
 ถามนุษยขาดธรรมคือหิริและโอตตัปปะ โลกจะมีแตการรบราฆาฟนกัน ใครเกง แข็งแรงกวาก็มี
ชีวิตอยูรอด ใครออนแอจะถูกทําราย ถูกฆา เกิดสงครามแผขยายไปท่ัว ไมเปนอันทํามาหากิน ผูคนตางอยู
ดวยความหวาดระแวงภัย 
 

วิธีฝกใหมีหิริและโอตตัปปะ 
 กอนทําสิ่งใดใหพิจารณากอนวา เปนความชั่วหรือไม วิธีพิจารณาความชั่ว ก็คือ ดูผลท่ีจะเกิดจาก
การทํานั้น ถาผลท่ีจะเกิด สรางความเดือดรอนใหตนเองและผูอ่ืน ใหคิดไวกอนวาเปนความชั่ว เม่ือรูวาเปน
ความชั่ว ก็คิดพิจารณาตอไปนี้ 
  ๑) คิดพิจารณาถึงตระกูลของตนวา เรามีตระกูลดี พอแมสอนมาดี การทําความชั่วอยางคนไมดีทํา 
เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  
  ๒) คิดพิจารณาถึงอายุของตนวา เราเปนผูใหญแลว การทําความชั่วอยางท่ีคนไรเดียงสาทํา เปนสิ่ง
ท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว  
  ๓) คิดพิจารณาถึงกําลังกายของตนวา เราเปนคนมีกําลังแข็งแรง การทําความชั่วอยางท่ีคนออนแอ
หากินลําบากทํา เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 
  ๔) คิดพิจารณาถึงกําลังความรูของตนวา เรามีความรูดี การทําความชั่วอยางท่ีคนไมมีความรูทํา 
เปนสิ่งท่ีนาละอาย การไดรับผลของความชั่ว เปนสิ่งท่ีนากลัว 
 

หิริและโอตตัปปะกับการปองกันทุจริตคอรรัปช่ัน 
 หิริโอตตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวตอบาป เปนธรรมะสําคัญท่ีใชควบคุมจิตใจ
มนุษยใหอยูในความดี ใชในการดําเนินชีวิต และอยูรวมกันของคนในสังคม การดําเนินงานและการปฏิบัติ
หนาท่ี เปนธรรมะท่ีชวยปองกันการทุจริตคอรรัปชันจากภายในตัวบุคคล สรางสังคมสุจริตและดีงามอยาง
ยั่งยืน  

 



๓๗ 

 

บทเรียนท่ี ๕  
ช่ือวิชา  สุจริตธรรมกับการแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน                  เวลา ๖๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
 เรียนรูเรื่องความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
โดยพิจารณาถึงประพฤติชอบดวยกาย  การประพฤติชอบดวยวาจา  และการประพฤติชอบดวยใจหรือ
มโนสุจริตเพ่ือการแกไขปญหาการทุจริตของบุคคลและสังคม 
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักความ
สุจริต ๓ กับการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันซ่ึงประกอบดวยประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ 
เชน เวนจากประทุษรายฆาสัตว ๑ เวนจากลักฉอฉล กลโกงทุจริตคอรรัปชัน ๑ เวนจากการประพฤติผิด
ในกาม ๑ เวนจากพูดเท็จ ๑ เวนจากพูดสอเสียด ๑ เวนจากพูดคําหยาบ ๑ เวนจากพูดเพอเจอ ๑ ไม
โลภอยากไดของบุคคลอ่ืนและสวนรวมหรือของรัฐ/แผนดิน ๑ ไมพยาบาทปองรายเขา ๑ เห็นชอบตาม
คลองธรรม ๑ สุจริต ๓ อยางนี้ เปนกิจควรทําควรประพฤติ เพราะคนเราจะเปนคนชั่วหรือเปนคนดี 
มิใชเพราะชาติตระกูลหรือทรัพย แตเพราะประพฤติทุจริตหรือสุจริตตางหาก กลาวคือถาประพฤติ
ทุจริตก็เปนคนชั่ว ถาประพฤติสุจริตก็เปนคนดี  
 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน 
 ๒. สามารถปฏิบัติตนตามหลักความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันได 
 ๓. สามารถเชื่อมโยงเรื่องความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนาไปสูการจัดการดูแลตนเอง 
มิใหไปสูการประพฤติท่ีทุจริตและเพ่ือการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันของบุคคลและสังคม โดย
สามารถสรางกระบวนการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนในการชวยพัฒนาสังคมไปสูความโปรงใสมีคุณธรรม 
 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการเจริญสติและปญญา พิจารณาความสงบของจิตใจ (๕ นาที) 
 ๒. สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงภาพความสุจริตและทุจริตและ
ผลกระทบของความสุจริต/ทุจริตของบุคคลในสังคมไทย (๑๐ นาที) 
 ๓. บรรยายชาดกเรื่อง “ชนสนัธชาดก วาดวย เหตุท่ีทําจิตใหเดือดรอน” และหลักธรรมท่ี
เก่ียวกับเพ่ือเสริมสรางความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ในสังคมไทย (๑๕ นาที) 

 



๓๘ 

 

 ๔. แบงกลุมอภิปราย (๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๕ นาที) 
 ๖. ซัก - ถาม (๕ นาที) 
 ๗. สรุป (๓ นาที)  
 
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพแสดงชาดกเรื่อง “ชนสันธชาดก วาดวย เหตุท่ีทําจิตใหเดือดรอน”  
 ๓. ใบงานเรื่องความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัป
ชัน 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “ความสุจริต ๓ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการเรียนรูและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 ๑. พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๒. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๔๙). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 
เนื้อหาวิชา  
 สุจริตและสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา 
           คําวา "สัมมาอาชีวะ หรือ สัมมาชีพ" แปลวา การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบ คือการทํามาหา
กิน หรือหนาท่ีการงาน การทํางานของมนุษยเราเพ่ือหารายไดมาประทังชีวิตหรือเลี้ยงชีวิตของตนและ
ครอบครัวนั่นเอง. การเลี้ยงชีวิต ไมวาจะเปนอาชีพอะไรก็แลวแต จะเปน พอคา แมคา ชาวไร ชาวนา 
เกษตรกรรม ปศุสัตว หรือจะเปนขาราชการ นักธุรกิจ อยางใดอยางหนึ่งก็แลวแต สรูปการกระทํานั้น ๆ 
ออกมาเปน ๒ ทาง คือ 
           ๑. ทางกาย คือ การงานหรืออาชีพ ท่ีตองใชกําลังแรงกาย หรือการกระทําทางกายเขา
ประกอบ 
           ๒. ทางวาจา คือ การงานหรืออาชีพ ท่ีตองใชวาจาเขาประกอบในการทํางาน  



๓๙ 

 

 อาชีพบางอยาง อาจใชแรงกายอยางเดียวเขากระทํา อาชีพบางอยาง อาจใชวาจาอยางเดียว 
ในการกระทํา, และอาชีพบางอยางอาจใชท้ังทางกาย และทางวาจาท้ังสองเขากระทํา เชน คาขาย ใช
แรงกายในการผลิตสินคา  และใชคําพูดหรือเครื่องมือ เชนหนังสือ เครื่องคอม เปนตน ในการโฆษณา
สินคา หรือบอกราคาสินคา ถาผลิตสินคาปลอม เปนกายทุจริต โฆษณาเกินความจริง หรือตั้งราคาสูง
เกินความจริง เปนวจีทุจริต อยางนี้เปนตน  
 เพราะฉะนั้น การกระทําทางกาย และทางวาจา คือคําพูด นี้จึงเปนหลักในการทํางาน หรือ
อาชีพ ดังนั้น สัมมาอาชีพในทางพระพุทธศาสนา จึงกําหนดเอา กายกรรม ๓ คือ การกระทําทางกาย ๓ 
ประการ, และวจีกรรม ๔ คือการเปลงวาจา คําพูด หรือแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ ท่ีเปนไปอยาง
สุจริต เปนหลักในการตัดสิน ฯ ถากายกรรม ๓ และวจีกรรม ๔ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการงานอันเปน
อาชีพ เปนทุจริต หรืออาชีพอะไรก็ตามท่ีเปนปฏิปกษตอกายสุจริต ๓ และวจีสุจริต ๔ อาชีพนั้น ๆ 
ท้ังหมด จัดเปน มิจฉาอาชีวะ หรือเปนมิจฉาชีพ ทันที...ฯ 
 กายสุจริต ๓ ไดแก  

๑. ไมฆาสัตว ไมเบียดเบียน ทรมานสัตวทุกชนิด 
     ๒. ไมลักทรัพย ไมยักยอกทรัพย ตลอดจนวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเปนเหตุใหไดทรัพยมาโดยสุจริต 
        ๓. ไมประพฤติผิดในกาม ไมเปนก๊ิกกับเมียชาวบาน ฯลฯ 
 วจีสุจริต ๔ ไดแก 
        ๑. ไมพูดเท็จ 
        ๒. ไมพูดคําหยาบ 
        ๓. ไมพูดสอเสียด 
        ๔. ไมพูดเพอเจอไรสาระ 

มโนสุจริต ๓ แปลวา การประพฤติดีทางใจ, การประพฤติดีดวยใจ มโนสุจริต เปนการกระทํา
ความดีความงามทางใจ คือ ดวยการคิด จัดเปนบุญ กอความสุขใหท้ังในปจจุบันและภพชาติตอไป มโน
สุจริต มี ๓ อยางคือ 
 ๑. อนภิชฌา คือ ไมโลภอยากไดของเขา 
 ๒. อพยาบาท คือ ไมพยาบาทปองรายเขา 
 ๓. สัมมาทิฐ ิคือ เห็นชอบคลองธรรม 
          ถาหาก กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ เหลานี้ บุคคลกระทําไปโดยไมเก่ียวกับการงานอันเปนอาชีพ 
ทานเรียก กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ เหลานี้วา "สัมมากัมมันตะ และ สัมมาวาจา" ตามลําดับ ฯ 
 มิจฉาอาชีวะ หรือ มิจฉาชีพ มี ๒ ชนิด คือ 
        ๑. มิจฉาชีพท่ีเปน ธัมมิกะ คือ เปนมิจฉาอาชีวะ แตประกอบดวยธรรม (ผิดในทางธรรม แต
ถูกในทางโลก) มุงหมายเอาเพียงวา เปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมายบานเมือง เชน อาชีพฆาสัตว เปดโรง
ฆาสัตว, เชือดเปด ไก หมู เปนตน, อาชีพชาวประมง, อาชีพผลิต คาขายเครื่องมึนเมา เปนตน ......ฯ 
(ถาไดรับอนุญาต จัดวาถูกกฎหมาย) 
        ๒. มิจฉาอาชีวะท่ีเปน อธัมมิกะ คือ เปนมิจฉาอาชีวะดวย และผิดกฎหมายบานเมืองดวย 
(ผิดท้ังทางโลกและทางธรรม) เชน อาชีพมือปนรับจาง, อาชีพคายาบา, เปดซองผิดกฎหมาย.....ฯ 
  สัมมาอาชีวะ หรือ สัมมาชีพ มี ๒ อยาง เชนเดียวกัน คือ 



๔๐ 

 

 ๑. สัมมาอาชีพท่ีเปน ธัมมิกะ เปนสัมมาอาชีพดวย ถูกกฎหมายบานเมืองดวย (เรียกไดวาถูก
ท้ังทางโลกทางธรรม) คือ อาชีพท่ัว ๆ ท่ีเปนกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ 
 ๒. สัมมาอาชีวะท่ีเปน อธัมมิกะ เปนสัมมาอาชีวะ แตผิดกฎหมายบานเมือง (ถูกทางธรรมแต
ผิดในทางโลก) มีดวยหรือ ? มี เชน อาชีพขอทาน  ขอดวยจิตท่ีบริสุทธิ์ เพ่ือประทังชีวิต ...ฯ มิไดคิด
หลอกลวงหรือเสแสรางแตประการใด จัดวาเปน สัมมาอาชีวะ แตผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายกําหนด
ไมใหมีขอทาน... ฯ ถามวา ขอทาน เปนสัมมาอาชีวะไดอยางไร ? ขอนี้ใหเอา กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ 
มาเปนเครื่องตัดสิน ฯ ถาการกระทําของเขา ไมผิดตอกายสุจริต ๓ และวจีสุจริต ๔ จะจัดวา อาชีพ
ขอทานเปนมิจฉาอาชีวะไมได ตองจัดวาเปนสัมมาอาชีวะ แตถาเม่ือใดก็ตามท่ีเขาผิดตอกายสุจริต ๓ 
หรือวจีสุจริต ๔ เชน เสแสรงแกลงทําเปนคนพิการ งอยเปลี้ยเสียขาเปนตน, หรือพูดหลอกลวง เพ่ือให
คนใหทาน เปนตน อยางนี้จัดเปนมิจฉาอาชีวะทันที และผิดกฎหมายดวย จัดเขาในมิจฉาอาชีวะท่ี
เปนอธัมมิกะทันที  
 การตัดสินความเปนสัมมาอาชีวะ หรือ มิจฉาอาชีวะในทางพุทธศาสนา ตองยึดหลักของ กาย
สุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ เปนหลัก ถาผิดตอกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ จัดเปนมิจฉาอาชีวะ จะไมยึดถือวาเขา
ทําอะไร ทําอาชีพอะไร มีหนามีตาหรือต่ําตอยแคไหน จะเปนกรรมกร หรือเปน นักธุรกิจรอยลาน
พันลาน  
เนื้อหาเรื่อง ชนสันธชาดก วาดวย เหตุท่ีทําจิตใหเดือดรอน 
               พระศาสดา เม่ือประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร มีพระพุทธประสงคจะประทานโอวาท
แกพระเจาโกศล ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ความพิสดารวา  

ในกาลครั้งหนึ่ง พระเจาโกศลทรงมัวเมาดวยอิสริยยศหมกมุนอยูในความสุขท่ีเกิดแตกิเลส ไม
ปรารถนาจะตัดสินคดี แมการบํารุงพระพุทธเจา ก็ทรงลืมเสีย.  
               วันหนึ่ง พระองคทรงระลึกถึงพระทศพล ทรงดําริวาจักถวายบังคมพระศาสดา พอเสวย
กระยาหารเชาแลว เสด็จข้ึนพระราชยานไปพระวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแลวประทับนั่ง  
               ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระราชาวา มหาบพิตร นานมาแลว พระองคมิไดเสด็จมา 
เพราะเหตุไร. พระเจาโกศลทูลวา เพราะขาพระองคมีราชกิจมากพระเจาขา ไมมีโอกาสท่ีจะมาเฝา
พระองค.  
               ตรัสวา มหาบพิตร เม่ือพระพุทธเจาผูสัพพัญูผูใหโอวาทเชนเรา อยูในวิหารท่ีใกล ไมควร
ท่ีพระองคจะประมาท วิสัยพระราชาตองไมประมาทในราชกิจท้ังหลาย ดํารงพระองคเสมอดวยมารดา
บิดาของชาวแวนแควน ละอคติเสียครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมจึงจะควร เพราะเม่ือพระราชา
ประพฤติธรรม แมบริษัทของพระองคก็ประพฤติธรรม ขอท่ีเม่ือเราตถาคตสั่งสอนอยู พระองคครองราช
สมบัติโดยธรรมนั้นไมนาอัศจรรย โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย แมไมมีอาจารยสั่งสอนก็ยังตั้งอยูในสุจริต
ธรรมสามประการ แสดงธรรมแกมหาชนตามความรูของตน พาบริษัทไปสวรรคได.  
               พระเจาโกศลทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว.  
               พระพุทธองคทรงนําอดีตนิทานมาตรัสเลา ดังตอไปนี้.  
               ในอดีตกาล เม่ือพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี  
               พระโพธิสัตวเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีพระเจาพรหมทัต พระญาติท้ังหลายได
ถวายพระนามวา ชนสันธกุมาร  



๔๑ 

 

               เม่ือพระโพธิสัตวเจริญวัย เรียนศิลปวิทยาจากเมืองตักกสิลากลับมาแลว พระราชามีรับสั่ง
ใหชําระเรือนจําท้ังหมดใหสะอาด แลวพระราชทานตําแหนงอุปราช.  
               ตอมาเม่ือพระราชบิดาสวรรคตแลว พระโพธิสัตวไดครองราชสมบัติ รับสั่งใหสรางโรงทาน
หกแหง คือท่ีประตูพระนครท้ังสี่ดานท่ีกลางพระนครและท่ีประตูพระราชวัง บริจาคพระราชทรัพยวัน
ละหกแสน ทรงบําเพ็ญมหาทานจนลือกระฉอนไปท่ัวชมพูทวีป รับสั่งใหเปดเรือนจําไวเปนนิจ ใหเคาะ
ระฆังปาวรองมาฟงธรรม ทรงสงเคราะหโลกดวยสังคหวัตถุสี่ รักษาศีลหา อยูจําอุโบสถ ครองราชสมบัติ
โดยธรรม.  
               บางครั้งบางคราวก็ใหชาวแวนแควนมาประชุมกัน แลวแสดงธรรมวา ทานท้ังหลายจงให
ทาน จงสมาทานศีล จงประพฤติธรรม จงประกอบการงานและการคาขายโดยธรรม เม่ือเปนเด็กจง
เรียนศิลปวิทยา จงแสวงหาทรัพย อยาคดโกงชาวบาน อยาทําความสอเสียด อยาเปนคนดุรายหยาบชา 
จงบํารุงมารดาบิดา มีความเคารพออนนอมตอผูใหญในตระกูล พระองคไดทํามหาชนใหตั้งอยูในสุจริต
ธรรม.  
               วันหนึ่งเปนวันปณรสีอุโบสถ พระโพธิสัตวทรงสมาทานอุโบสถศีลแลว ทรงดําริวา เราจัก
แสดงธรรมแกมหาชน เพ่ือประโยชนสุขยิ่งๆ ข้ึน เพ่ือใหมหาชนอยูดวยความไมประมาท รับสั่งใหตีกลอง 
ปาวรองท่ัวพระนครใหชาวพระนครท้ังหมด ตั้งตนแตพระสนมของพระองค มาประชุมกัน แลวประทับ
นั่งบนบัลลังกอันประเสริฐท่ีตกแตงไวกลางรัตนมณฑปซ่ึงประดับประดาแลวในพระลานหลวง ตรัสวา 
ชาวพระนครท่ีรักท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีรอนบางไมรอนบางแกทานท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายจง
เปนผูไมประมาท เง่ียโสตสดับโดยเคารพเถิด แลวทรงแสดงธรรม.  
               พระศาสดาทรงเผยพระโอฐแกวอันอบรมแลวดวยอริยสัจ. เม่ือจะตรัสเทศนานั้นโดยแจม
แจงแกพระเจาโกศล ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา  
               พระเจาชนสันธะไดตรัสอยางนี้วา เหตุท่ีจะทําใหจิตเดือดรอนนั้นมีอยู ๑๐ ประการ บุคคล
ไมทําเสียในกาลกอนแลว ยอมเดือดรอนในภายหลัง.  
               บุคคลเม่ือยังเปนหนุม ไมทําความพยายามยังทรัพยใหเกิดข้ึน ครั้นแกลงหาทรัพยไมได 
ยอมเดือดรอนภายหลังวา เม่ือกอนเราไมไดแสวงหาทรัพยไว.  
               ศิลปะท่ีสมควรแกตน บุคคลใดไมไดศึกษาไวในกาลกอน บุคคลนั้นยอมเดือดรอนใน
ภายหลังวา เราไมไดศึกษาศิลปะไวกอน ผูไมมีศิลปะยอมเลี้ยงชีพลําบาก.  
               ผูใดเปนคนโกง ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราเปนคนโกง สอเสียดกินสินบนดุราย 
หยาบคายในกาลกอน.  
               ผูใดเปนคนฆาสัตว ผูนั้นยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราเปนคนฆาสัตว หยาบชาทุศีล 
ประพฤติต่ําชา ปราศจากขันติ เมตตาและเอ็นดูสัตวในกาลกอน.  
               ผูใดคบชูในภรรยาผูอ่ืน ยอมเดือดรอนในภายหลังวา หญิงท่ีไมมีใครหวงแหนมีอยูเปนอัน
มาก ไมควรท่ีเราจะคบหาภรรยาผูอ่ืนเลย.  
               คนตระหนี่ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เม่ือกอนขาวและน้ําของเรามีอยูมากมาย เราก็มิได
ใหทานเลย.  
               ผูไมเลี้ยงดูมารดาบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราสามารถพอท่ีจะเลี้ยงดูมารดาและ
บิดาผูแกเฒาชราได ก็ไมไดเลี้ยงดูทาน.  
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               ผูไมทําตามโอวาทบิดา ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เราไดดูหม่ินบิดาผูเปนอาจารยสั่งสอน 
ผูนํารสท่ีตองการทุกอยางมาเลี้ยงดู.  
               ผูไมเขาใกลสมณพราหมณ ยอมเดือดรอนในภายหลังวา เม่ือกอนเราไมไดไปมาหาสูสมณ
พราหมณท้ังหลายผูมีศีล เปนพหูสูตเลย.  
               ผูใดไมประพฤติสุจริตธรรม ไมเขาไปนั่งใกลสัตบุรุษ ยอมเดือดรอนภายหลังวา สุจริตธรรม
ท่ีประพฤติแลว และสัตบุรุษอันเราไปมาหาสูแลว ยอมเปนความดี แตเม่ือกอนนี้เราไมไดประพฤติสุจริต
ธรรมไวเลย.  
               ผูใดยอมปฏิบัติเหตุเหลานี้โดยอุบายอันแยบคาย ผูนั้นเม่ือกระทํากิจท่ีบุรุษควรทํา ยอมไม
เดือดรอนใจในภายหลังเลย 
 
พระบรมราโชวาท  

          "... ความซ่ือสัตย สุจริตเปนพ้ืนฐานของความ ดีทุกอยาง เด็กๆจึงตองฝกฝนอบรมให 
เกิดมีข้ึนในตนเอง เพ่ือจักไดเติบโตข้ึนเปนคนดีมี ประโยชน และมีชีวิตท่ีสะอาดท่ีเจริญม่ันคง..." 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๓๑ 
  
           "...ผูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม จะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แก

สวนรวมไดมากกวาผูมีความ รูมากแตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ..."  
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ  
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ 
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    บทเรียนท่ี ๖ 
ช่ือวิชา  สัปปุริสธรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน                  เวลา ๖๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
  เรียนรูเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน โดยพิจารณาหลักธรรมท่ีทําใหเปนคนท่ีสมบูรณสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและ
ความสวัสดี โดยเฉพาะการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและคอรัปชั่น  
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ กับการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันซ่ึงประกอบดวยการเปนผูรูหลักและรูจักเหตุ รูความมุง
หมายและรูจักผล รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชนและรูบุคคล  
 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน 
 ๒. สามารถปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันได 
 ๓. สามารถเชื่อมโยงเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนาไปสูการฝกฝน พัฒนา
ตนเอง ใหเปนคนเต็มคนหรือเปนคนท่ีสมบูรณ เกิดความละอายชั่วกลัวบาป มีความประพฤติดีงาม ไม
ยินดีในการประพฤติทุจริต ท่ีสําคัญสามารถสรางเครือขายทางสังคมเพ่ือปองกันการทุจริตคอรัปชั่น  
 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการสวดมนต เจริญสติและสมาธิ พิจารณาความสงบของจิตใจ (๕ 
นาที) 
 ๒. แสดงภาพประกอบหรือภาพยนตรแสดงผลกระทบของการขาดหลักสัปปุริสธรรม และ
ปญหาของการทุจริตและคอรัปชั่นของสังคมไทย (๑๐ นาที) 
 ๓. บรรยายชาดกเรื่อง “ชัมพุกชาดก วาดวย การไมรูจักประมาณตน จนทําใหตนตอง
เดือดรอน” และหลักธรรมท่ีเก่ียวกับเพ่ือเสริมสรางสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย (๑๕ นาที) 
 ๔. แบงกลุมอภิปราย (๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๕ นาที) 
 ๖. ซัก - ถาม (๕ นาที) 
 ๗. สรุป (๓ นาที)  
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ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงหลักสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพแสดงชาดกเรื่อง “ชัมพุกชาดก วาดวยเหตุท่ีทําจิตใหเดือดรอน เพราะ
ไมรูจักประมาณตน”  
 ๓. ใบงานเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัป
ชัน 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “สัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการเรียนรูและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 ๑. พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). ธรรมนูญชีวิต. (พิมพครั้งท่ี ๒) กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๒. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๔๙). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
 
เนื้อหาวิชา  
 สัปปุริสธรรม หรือ สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ 
คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี สัปปุริสธรรม มีบรรยายไวหลายลักษณะ เชน 

สัปปุริสธรรม ๗ ประกอบดวย 

• ธัมมัญุตา เปนผูรูจักเหตุ 
• อัตถัญุตา เปนผูรูจักผล 
• อัตตัญุตา เปนผูรูจักตน 
• มัตตัญุตา เปนผูรูจักประมาณ 
• กาลัญุตา เปนผูรูจักกาล 
• ปริสัญุตา เปนผูรูจักบริษัท 
• ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา เปนผูรูจักบุคคล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9
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สัปปุริสธรรม ๗ นี้ มีบรรยายอยูในสังคีติสูตรในพระไตรปฎก สังคีติสูตรเปนพระสูตรท่ีรวบรวม
ธรรมะมากมาย เปนการบรรยายแจกธรรมเปนหมวดๆ โดยพระสารีบุตร อาจนับไดวา สังคีติสูตรเปน
ตนแบบของการสังคายนาพุทธศาสนาในยุคแรกๆ 

ภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ขอนี้ เปนผูประกอบดวยสังฆคุณเปนผูควรแกของคํานับ คือ 
เปนผูควรรับของท่ีเขานํามาถวาย 

นอกจากนี้ ยังมีธรรมะอีกหมวดหนึ่งซ่ึงคลายกัน คือไดมีการบรรยายถึง พระเจาจักรพรรดิวาทรง
ประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรม จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปน
ขาศึกใดๆ จะตานทานมิได และแมพระพุทธเจาก็ ทรงประกอบดวยธรรม ๕ ประการเหลานี้ ยอมทรงยัง
ธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรม ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม 
หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ธรรม ๕ ประการนี้ไดแก 

• ธัมมัญุตา เปนผูรูจักเหตุ 
• อัตถัญุตา เปนผูรูจักผล 
• มัตตัญุตา เปนผูรูจักประมาณ 
• กาลัญุตา เปนผูรูจักกาล 
• ปริสัญุตา เปนผูรูจักบริษัท 

ผูประกอบดวยสปัปุริสธรรม ๗ และ สัปปุริสธรรม ๘ 

ในเสขปฏิปทาสูตรซ่ึงบรรยายโดยพระอานนท ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูท่ีประกอบดวยสัปปุริสธรรม 
ไว ๗ ประการคือ 

1. เปนผูมีศรัทธา คือเชื่อความตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว 
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม. 

2. เปนผูมีหิริ คือ ละอายกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายตอการถึงพรอมแหงอกุศลธรรม
อันลามก. 

3. เปนผูมีโอตตัปปะ คือ สะดุงกลัวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัวตอการถึงพรอมแหง
อกุศลธรรมอันลามก. 

4. เปนพหูสูต ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว สั่งสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมเหลาใดงามในเบื้องตน งาม
ในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะบริสุทธิ์ 
บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมท้ังหลายเห็นปานนั้น อันทานไดสดับมามาก ทรงจําไวได สั่งสมดวยวาจา 
ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดี ดวยความเห็น. 

5. เปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีความเขมแข็ง มี
ความบากบั่นม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C


๔๖ 

 

6. เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกไดตามระลึกได แมซ่ึง
กิจการท่ีทําไวแลวนาน แมซ่ึงถอยคําท่ีพูดไวแลวนาน. 

7. เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดและความดับ อันเปนอริยะ ชําแรก
กิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ 

คุณสมบัติของผูท่ีประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ นี้ เรียกวา สัทธัมมสมันนาคโต บางทีก็เรียก 
สัปปุริสธรรม ๗ และในจูฬปุณณมสูตร ซ่ึงพระพุทธองคตรัสบรรยาย ความแตกตางระหวาง สัตบุรุษ
และอสัตบุรุษ ทรงแสดงถึง สักษณะของผูประกอบดวย ธรรมของสัตบุรุษ ๘ ประการ (ในพจนานุกรม
พุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม เรียกธรรมของสัตบุรษุ ๘ ประการ นี้วา สัปปุริสธรรม ๘) ไดแก 

1. เปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ คือ เปนผูมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมาก มีความ
เพียรปรารภแลว มีสติตั้งม่ัน มีปญญา (คือ สัทธัมมสมันนาคโต ดังกลาวไปแลว นั่นเอง) 

2. เปนผูภักดีตอสัตบุรุษ คือ มีสมณพราหมณชนิดท่ีมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีสุตะมากมีความ
เพียรปรารภแลว มีสติตั้งม่ัน มีปญญา เปนมิตร เปนสหาย 

3. เปนผูมีความคิดอยางสัตบุรุษ คือ ยอมไมคิดเบียดเบียนตนเอง ไมคิดเบียดเบียนผูอ่ืน ไมคิด
เบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝาย 

4. เปนผูมีความรูอยางสัตบุรุษ คือ ยอมไมรูเพ่ือเบียดเบียนตนเอง ไมรูเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน ไมรู
เพ่ือเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝาย 

5. เปนผูมีถอยคําอยางสัตบุรุษ คือ เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากคําพูดสอเสียด งดเวน
จากคําหยาบ งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ 

6. เปนผูมีการงานอยางสัตบุรุษ คือ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต งดเวนจากอทินนาทาน งดเวน
จากกาเมสุมิจฉาจาร 

7. เปนผูมีความเห็นอยางสัตบุรุษ คือ เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา ทานท่ีใหแลว มีผล ยัญท่ีบูชา
แลว มีผล สังเวยท่ีบวงสรวงแลว มีผล ผลวิบากของกรรมท่ีทําดีทําชั่ว มีอยูโลกนี้มี โลกหนามี 
มารดามี บิดามี สัตวท่ีเปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณท้ังหลาย ผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึง
ประกาศโลกนี้โลกหนา ใหแจมแจงเพราะรูยิ่งดวยตนเอง ในโลกมีอยู 

8. ยอมใหทานอยางสัตบุรุษ คือ ยอมใหทานโดยเคารพ ทําความออนนอมใหทาน ใหทานอยาง
บริสุทธิ์ เปนผูมีความเห็นวามีผล จึงใหทาน 

 
เนื้อหาเรื่อง ชัมพุกชาดก วาดวย เหตท่ีุทําใหตนเดือดรอนเพราะไมรูประมาณตน 

ในอดีตกาล       เม่ือพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสี  พระโพธิสัตวบังเกิดใน

กําเนิดราชสีห   อยูในถํ้า  ณ  หิมวันตประเทศ   วันหนึ่ง     ฆากระบือแลวกินเนื้อ   ดื่มน้ํา   แลว

กลับมายังถํ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งพบราชสีหนั้น   เม่ือไมอาจหลบหนี  จึงนอนหมอบ  เม่ือราชสีหกลาววา 

อะไรกัน  สุนัขจิ้งจอก  มันจึงกลาววา  ทานผูเจริญ ขาพเจาจักอุปฏฐากทาน.  ราชสีหกลาววา  ถาอยาง

นั้น  เจาจงมา  แลว นําสุนัขจิ้งจอกนั้นไปยังสถานท่ีอยูของตน      แลวนําเนื้อมาเลี้ยงดูมัน ทุกวัน  ๆ  



๔๗ 

 

เม่ือสุนัขจิ้งจอกนั้นมีรางกายอวนพีเพราะกินเดนของราชสีห วันหนึ่ง   เกิดมานะข้ึนมาก   มันจึงเขาไป

หาราชสีหแลวกลาววา  ขาแตนาย   ขาพเจาเปนกังวลสําหรับทานมาตลอดกาลนาน    ทานนําเนื้อมา  

เลี้ยงขาพเจาเปนนิจ   วันนี้    ทานจงอยูท่ีนี้แหละ     ขาพเจาจักฆาชาง  เชือกหนึ่งกินเนื้อมันแลวจัก

นํามาเผือทานดวย.  ราชสีหกลาววา  สุนัข  จิ้งจอกเจาอยาพอใจเรื่องฆาชางนี้เลย        เพราะเจามิได

เกิดในกําเนิด  สัตวท่ีฆาชางกินเนื้อ    เราจักฆาชางใหแกเจา  ธรรมดาชางท้ังหลาย  ตัวใหญรางกายสูง      

เจาอยาสวนหนาจับ       เจาจงทําตามคําของเรา  แลวกลาวคาถาท่ี ๑  วา     ดูกอนสุนัขจิ้งจอก     

ชางนั้นตัวใหญ    รางกายสูง   งาก็ยาว  ตัวเจาไมไดเกิดในตระกูล   สัตวท่ีจะจับชางได.  

        สุนัขจิ้งจอก  เม่ือราชสีหหามอยู  ก็ข้ึนออกจากถํ้า  บันลืออยาง สุนับจิ้งจอก ๓  ครั้งวา  ฮก ๆ ๆ  

แลวยืนบนยอดเขา  แลดูท่ีเชิงเขาเห็น  ชางดําเชือกหนึ่งกําลังเดินไปตามเชิงเขา      จึงโดดไปหมายวา

จักตกลง  บนกระพองของชางนั้น    แตพลาดตกไปท่ีใกลเทา.    ชางยกเทาหนา เหยียบลงบน

กระหมอมของสุนัขจิ้งจอกนั้น   ศีรษะแตกแหลกละเอียด  เปนจุรณวิจุรณไป.  สุนัขจิ้งจอกนั้นนอนทอด

ถอนใจอยู  ณ  ท่ีนั้นเอง.  ชางสงเสียงโกญจนาทแปรนแปรนหลีกไป.  พระโพธิสัตวไปยืนอยูบน  ยอด

เขา เห็นสุนัขจิ้งจอกนั้นถึงความพินาศ  จึงกลาววา  สุนัขจิ้งจอกได  รับความฉิบหาย เพราะอาศัยมานะ

ของตน  แลวกลาวคาถา ๓ คาถาวา :-       ผูใดมิใชราชสีห  ยกตนเพราะสําคัญวา    เปนราชสีห   ผู

นั้นยอมเปนเหมือนสุนัขจิ้งจอก   ถูกชางเหยียบนอนหายใจแขมวอยูบนแผนดิน.  ผูใดไมรูจักกําลังกาย    

กําลังความคิด และชาติสกุลของผูมียศ    เปนคนชั้นสูง  มี ขอลําล่ําสัน   มีกําลังมาก   ผูนั้นยอมเปน

เหมือน สุนัขจิ้งจอก  ถูกชางเหยียบนอนตายอยูนี้.    สวนผูใดใครครวญกอนแลว  จึงทําการงาน  รูจัก

กําลังกายและกําลังความคิดของตน   ดวยการเลาเรียนดวยความคิด   และดวยคําภาษิต  ผูนั้นยอมมี

ชัยอยางไพบูลย 

        พระโพธิสัตวกลาวกรรมท่ีควรกระทําในโลกนี้ดวยคาถา ๓ คาถาเหลานี้    ดวยประการฉะนี้แล 

พระราชดํารัส 

          ...บัดนี้ไดขมขูทานท้ังหลายอยางรุนแรงแลววา ทานตองตายทุกคนแตทําไมทานหัวเราะ? ก็

เพราะวาทุกคนจะปลอดภัยถามีความม่ันใจจริง ๆ วาเราตองมีความซ่ือสัตย มีความตั้งใจท่ีแนวแน ทํา

อะไรไมใชทําสําหรับไดชื่อเสียงสวนตัว หรือไดอํานาจ แตทําเพ่ือรักษาสวนรวม คือ สวนรวมท่ีเปนท่ีอยู

ของเราเปนท่ีอาศัยของเรา ทุกคนตองมีความมุงม่ันไมคิดถึงสิ่งท่ีมาขมขูเรา ตองคิดดวยเหตุผล... 

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ 

โคลงโลกนิติ 

จงนับสัปบุรุษรู  บุญกรรม 



๔๘ 

 

จะละหลีกพาลอัน  ชั่วราย 

จงสรางสืบบุญธรรม  ทุกเม่ือ 

จงนึกนิตยชีพคลาย  ดุจดวยฟองชล 

 

 

 



๔๘ 
 

บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา   หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน    ๖๐  นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 

 เรียนรูหลักกรรมในพระพุทธศาสนา หลักของการทําดีไดดี การทําชั่วไดชั่ว วิบากกรรมจากการ
ประพฤติตนในการทุจริต คดโกง พรอมอุทาหรณบุคคลท่ีกระทําการฉอราษฎร บังหลวง ตองถูกชดใชกรรม
ตามท่ีปรากฏในชาดก และสถานการณปจจุบัน 

 

จุดหมาย 

 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักกรรมทางพระพุทธศาสนา และเกิดความ
ตระหนักในการตองตั้งตนอยูในการสรางคุณงามความดี หลีกเลี่ยงการประพฤติตนในทางแหงความเสื่อม 

 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 

 ๑. สามารถอธิบายคุณลักษณะของกรรมดี กรรมชั่ว  
 ๒. สามารถอธิบายคุณลักษณะของกฎแหงกรรมท่ีวา “ทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว” 

 ๓. สามารถอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตนในทางท่ีจะกอใหเกิดการทุจริต 

 ๔. สามารถอธิบายวิบากกรรมของการทุจรติคอรรัปชันได 
 

วิธีสอน/กิจกรรม 

 ๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการชมสื่อวีดิทัศนเก่ียวกับบุคคลท่ีเปนตัวอยางของผูดํารงตนอยูในความ
พอเพียงแลวไดรับการยอมรับในสังคม และสื่อวีดิทัศนของผูประพฤติทุจริต คดโกงแลวไดรับผลลงโทษตาม
กฎหมายและกฎแหงกรรม 

 ๒. อภิปรายซักถาม ความเปนเหตุปจจัยของกรรมดีท่ีสงผลดี และกรรมชั่วท่ีสงผลราย 

 ๓. บรรยายประกอบเพาเวอรพอยและเพลง 

 ๔. กิจกรรมวาดรูป “คนดีท่ีฉันจะเดินตาม” 

 

สื่อการสอน 

 ๑. เพลง 

 ๒. ภาพ นิทาน สื่อวีดิทัศน 
 ๓. ใบความรูเรื่อง “กฎแหงกรรม” 
 ๔. ใบงาน เรื่อง “คนดีท่ีฉันจะเดินตาม” 

 

การประเมินผล 

 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 

 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

 
 

 



๔๙ 
 
 

เอกสารอางอิง / แหลงขอมูล 

 ๑. ท.เลียงพิบูลย. (๒๕๕๔). กฎแหงกรรมฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส.  
 ๒. นิทานธรรมบท  
 

เนื้อหาวิชา 

 หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูที่ ........... 
เร่ือง กฎแหงกรรม 

 
 กรรม  หมายถึง  การกระทําทางกาย วาจา และใจท่ีประกอบดวยเจตนา คือ ความตั้งใจ 

หลักความเชื่อในเรื่องกรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา เชน คนเราจะดีหรือชั่วอยูท่ีการกระทํา ทําดีไดดี 
ทําชั่วไดชั่ว 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ทางกาย = พฤติกรรม 

เจตนา 
(ตัง้ใจ) 

กรรม 

(การกระทาํ) 

กุศลกรรม 

 

ผลกรรม 

(ผลที่เกิดจาก

การกระทาํ) 



๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
พระพุทธศาสนาสอนวา กรรมเปนตนเหตุของความเปนไปตาง ๆ ในชีวิต บุคคลใดทํากรรมใดไวจะ

เปนผูไดรับผลแหงกรรมนั้น 
 
พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเก่ียวกับหลักคําสอน เรื่องกฎแหงกรรมไววา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” 

หมายความวา เม่ือผูใดกระทําการใด ๆ โดยมีเจตนาอยางชัดแจง จะตองมีผลของการกระทําเกิดข้ึนกับ
ผูกระทําอยางใดอยางหนึ่งเสมอ ถาผูนั้นกระทําความดีก็จะบังเกิดสิ่งท่ีดีงามนาพึงปรารถนา แตผูนั้นกระทํา
ความชั่ว ก็จะบังเกิดสิ่งท่ีเลวรายไมพึงปรารถนาเปนผลตอบแทน 

กรรม  หมายถึง  การกระทําทางกาย วาจา ใจ ท่ีประกอบดวยเจตนา คือ ความตั้งใจทําในสิ่งท่ีดี
และไมดี 

ผลของกรรม หรือผลจากการกระทํา จะเกิดข้ึนกับผูกระทําในลักษณะท่ีเปนเหตุเปนผลกันตาม
ธรรมชาติ ผลของการกระทําจะเกิดกับผูกระทํา ๒ ข้ันตอน ไดแก 

๑) ไดรับผลทันทีเม่ือกระทํา เชน นักเรียนทําดีดวยการต้ังใจเรียน ผลคือ สอบไดคะแนนดี เรียน
เกง ถานักเรียนเกเร รังแกเพ่ือน ผลคือ ถูกครูทําโทษ ถูกพอแมตําหนิ 

๒) ไดรับผลภายหลัง กฎแหงกรรมเปนสิ่งท่ีมีอยูจริงในธรรมชาติ การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จึงเปน
สัจธรรมเท่ียงแท แมการกระทํานั้นจะผานไปนานแลว เชน แดงลักทรัพยผูอ่ืน ไมชาก็มีคนรูและถูกจับได 

 
 
 
 
การกระทําทางกาย เรียกวา กายกรรม จําแนกออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
 

กายสุจริต (การทําดีทางกาย) กายทุจริต (การทําช่ัวทางกาย) 
๑. เวนจากการฆาสัตว 
๒. เวนจากการลักทรัพย 
๓. เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

๑. การฆาสัตว 
๒. การลักทรัพย 
๓. การประพฤติผิดในกาม 

 
การกระทําทางวาจา เรียกวา วจีกรรม จําแนกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
 

วจีสุจริต (การทําดีทางวาจา) วจีทุจริต (การทําช่ัวทางวาจา) 
๑. เวนจากการพูดเท็จ พูดหลอกลวง 
๒. เวนจากการพูดสอเสียด 

๑. การพูดเท็จ พูดหลอกลวง 
๒. การพูดสอเสียด 

ทางวาจา = การพดูจา 

ทางใจ = การคิด อกุศลกรรม 

 



๕๑ 
 
๓. เวนจากการพูดคําหยาบ 
๔. เวนจากการพูดเพอเจอ 

๓. การพูดคําหยาบ 
๔. การพูดเพอเจอ 

 
การกระทําทางใจ เรียกวา มโนกรรม จําแนกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
 

มโนสุจริต (การทําดีทางใจ) มโนทุจริต (การทําช่ัวทางใจ) 
๑. ไมโลภอยากไดของของผูอ่ืน 
๒. ไมคิดมุงรายผูอ่ืน 
๓. ไมเห็นผิดทํานองคลองธรรม 

๑. มีความโลภอยากไดของของผูอ่ืน 
๒. คิดมุงรายผูอ่ืน 
๓. มีความเห็นผิดทํานองคลองธรรม 

 
 
กฎแหงกรรม 

กฎแหงกรรม คือ กฎธรรมชาติ ขอหนึ่ง ท่ีวาดวยการกระทํา และผลแหงการกระทํา ซ่ึง การกระทํา

และ ผลแหงการกระทํานั้น ยอมสมเหตุ สมผลกัน เชน ทําดี ยอมไดรับผลดี ทําชั่ว ยอมไดรับผลชั่ว เปนตน 

กรรมใดใครกอ ตนเองเทานั้นท่ีจะไดรับผลของสิ่งท่ีกระทํา 

กรรมในปจจุบันเปนผลมาจากการกระทําในอดีต และกรรมท่ีกอไวในปจจุบันเปนเหตุท่ีจะสงผล

สืบเนื่องตอไปยังอนาคต 

กรรมดี-กรรมชั่ว ลบลางซ่ึงกันและกันไมได 

ถึงแมวาการทํากรรมดีจะลบลางกรรมชั่วเกาท่ีมีอยูเดิมไมได แตมีสวนชวยใหผลจากกรรมชั่วท่ีมีอยู

เดิมผอนลง คือ การผอนหนักใหเปนเบา (ขอนี้ อุปมาไดกับ การท่ีเรามีน้ําขุนขนอยูแกวหนึ่ง หากเติมน้ําบริสุทธิ์

ลงไปแลว มิสามารถทําใหน้ําขุนกลับบริสุทธิ์ได แตทําใหน้ําขุนขนนั้นกลับเจือจางลงและใสยิ่งข้ึนกวาเดิม) 

สัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม

เปนท่ีพ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวและประณีตได  

บุคคลตัวอยางท่ีประสบกับกฎแหงกรรม ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัว คือ นายรักเกียรติ สุขธนะ ซ่ึง

ปจจุบันไดอุปสมบทเปนพระสงฆในพระพุทธศาสนา   
 
 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 
 

 
 
 
 



๕๔ 
 

นิทานกฎแหงกรรม 
  

 
 

กฎแหงกรรม เรื่อง กรรมของการตกปลา 
 

 แมจะเปนคนไทย นับถือพุทธศาสนา แตฉันก็ไมคอยเขาถึงหลักธรรมคําสอนสักเทาไหร ใชชีวิตไป
เรื่อยๆ ทําบุญทําทานตามวาระโอกาส เชน ปใหม วันเกิด หรือในวันสําคัญทางศาสนา 0 แตเม่ืออายุมากข้ึน
เรื่อยๆ ชีวิตก็เริ่มวุนวายและไมสนุกเหมือนเดิม ทําใหฉันหันมาสนใจศึกษาพระธรรม ดวยการอานหนังสือ 
ฟงพระเทศน ฟงธรรมบรรยายจากครูอาจารยท่ีเชี่ยวชาญทางธรรม ผลท่ีไดรับนั้น ทําใหฉันเขาใจตัวเองมากข้ึน 
ชีวิตเริ่มสงบลง ขณะเดียวกันก็ไดความรูอะไรอีกหลายอยางท่ีไมเคยรู เชน เรื่องกฎแหงกรรม ท่ีฉันคิดวามัน
เปน เรื่องท่ีน ากลัวมากๆสําหรับคน ท่ี ทํ าแตกรรมไมดี  ท้ั งโดยเจตนาก็ตาม หรือไม เจตนาก็ตาม 0  
แรกๆฉันคิดวาการกระทํากรรมไมดี ตองทําตอนโตจึงจะมีผล แตถาทําตอนเล็กๆคงไมเปนไร เพราะยังไมรูเรื่อง
บาปบุญคุณโทษ  
 แตสิ่งท่ีฉันคิดนั้นผิด เพราะข้ึนชื่อวาทํากรรมแลว ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ยอมไดรับผลของกรรมนั้นอยาง
แนนอน ข้ึนอยูกับวาจะเร็วหรือชาเทานั้นเองเหมือนกับเรื่องของเพ่ือนคนหนึ่งท่ีฉันไดรูจักตอนไปปฏิบัติธรรมท่ี
เดียวกัน เธอชื่อวา “ปอม” ซ่ึงไดทํากรรมไวเม่ือตอนเด็กๆ และไดรับผลของกรรมเม่ือเวลาผานไปหลายป
ทีเดียว 0 ปอมเลาวาเธอมักจะเกิดแผลในปากบอยๆ ตอนแรกก็เขาใจวา ดื่มน้ํานอยทําใหรอนในจึงเกิดแผลใน
ปาก เธอก็พยายามดื่มน้ําใหมากข้ึน แตมันก็จะเกิดแผลในปากอยูเรื่อยๆ 0 พอไดมาปฏิบัติธรรมฝกสติรับรูการ
กระทําในปจจุบัน จึงพบวา ปกติแลวการท่ีลิ้นจะโดนฟนขบเวลาเค้ียวอาหารก็เปนเรื่องธรรมดาของลิ้นกับฟน 
ท่ีอาจมีการกระทบกันไดบาง 0 แตท่ีผิดปกติและไมธรรมดาก็คือ มีหลายครั้งท่ีไมไดเค้ียวอาหาร แคพูดคุยกัน
ธรรมดา จูๆฟนก็ไปกระทบกับลิ้น หรือฟนไปกัดโดนกระพุงแกมในปาก หลังจากนั้นก็จะเกิดเปนแผลเจ็บปวด
เกือบ ๑๐ วัน ไมใชแผลรอนในอยางท่ีเคยเขาใจ0 เม่ือลิ้นเปนแผลเธอก็ใสยารักษาใหหายเร็วๆ แตไมนานก็เปน
ซํ้าแลวซํ้าอีก ก็รักษากันไป วนเวียนอยูอยางนี้เปนปๆ ทําใหเธอเกิดความลําบากมากในการรับประทานอาหาร
ทุกครั้ง0 แตหลังจากท่ีเธอไดฟงธรรมบรรยายของ ดร.สนอง วรอุไร วาถาเราทํากรรมอะไรไว ก็ชดใชใหหมดไป
ในชาตินี้  เธอจึงไดหันกลับมาทบทวนการกระทําท่ีผานๆมาของตัวเอง แลวก็พบวา สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับเธอนั้น มัน



๕๕ 
 
ไมใชโรคภัยไขเจ็บธรรมดา แตมันเปนโรคท่ีเกิดจากกรรม เธอจึงเลิกรักษา และพรอมชดใชกรรมท้ังหมด ดวย
ความอดทนอดกลั้นตอความเจ็บปวด0 กรรมท่ีปอมไดกอไว เธอเลาวา ไดทํามาตั้งแตตอนเด็กๆ เพราะวัยนั้นเธอ
เปนเด็กหญิงท่ีซุกซนมาก ชอบเลนกับเด็กผูชาย ไมวาจะปนตนไม กระโดดน้ําในคลอง เธอทําไดอยาง
คลองแคลว แตเรื่องตกปลา เธอไมเคยทํา 0 เนื่องจากบานท่ีเธออยูนั้น หนาบานมีคูน้ํา ชวงฤดูฝนท่ีน้ําหลาก น้ํา
จะลนมาถึงคูหนาบาน และมีปลาตัวเล็กๆตามมาดวย ปอมชอบไปเลนท่ีคูน้ํา เธอเห็นปลาวายน้ําไปมา จึงนึก
สนุกเอามือไปชอนเลน ไดบางไมไดบาง จับไดมาแคพอปลาด้ินกระดุกกระดิกบนฝามือ เธอก็ปลอยลงน้ําไป
เหมือนเดิม เลนอยางนี้หลายวันเขาก็เบื่อ เธอจึงคิดวา ตกปลาดีกวา นาจะสนุกดี เพราะเธอเคยเห็นพวก
เด็กผูชายเลนตกปลาแขงกันอยางสนุกสนาน 0 คิดแลวเธอก็ไปหาอุปกรณตกปลา โดยไปซ้ือเบ็ดและเอ็นท่ีตลาด 
แลวหาไมไผมาทําคันเบ็ด ซ่ึงเธอก็ทําได เพราะเคยชวยเพ่ือนๆทํา จากนั้นก็ไปขุดหาไสเดือนมาเปนเหยื่อ  
เม่ือไดของครบแลว ปอมก็เตรียมตัวไปตกปลาเม่ือแมเห็นก็หาม และไลใหไปเลนอยางอ่ืน ปอมจึงหลบไปสักพัก 
พอเห็นวาแมไมอยู ก็หอบอุปกรณมาตกปลาอีก แตเพราะเปนมือใหมหัดตก ตอนแรกจึงตกไมไดเลยสักตัว ทํา
ใหปอมรูสึกเบื่อ และอยากจะเลิก 0 แตพอนานเขา ก็เริ่มมีปลามากินเบ็ด เม่ือตกไดปลาตัวแรกซ่ึงเปนปลาตัว
เล็กๆ เธอก็จะปลดเบ็ดท่ีเก่ียวปากปลาออก แตความท่ีไมชํานาญ กวาเธอจะปลดเบ็ดออกได ก็ใชเวลาคอนขาง
นาน ทําใหปากปลาครูดกับเบ็ดจนเปนแผลถลอก!! แลวเธอก็ปลอยมันลงน้ําไป 0 ตอนนั้นปอมไมรูหรอกวา การ
กระทําของเธอ ทําใหปลามันเจ็บปวดแคไหน เพราะเธอยังคงตกปลาอยางสนุกสนานตอมาอีกหลายอาทิตย 
และก็ทําเหมือนเดิม คือ พอตกได ก็ปลอยไป เรียกวา มีปลานับสิบๆตัวท่ีตองเผชิญกับชะตากรรมเชนนี้ 0  
แตเหตุท่ีน้ําไมไดหลากมามากทุกป ทําใหกิจกรรมตกปลาของปอมคอยๆหางไป และเม่ือโตข้ึนเธอก็ไมไดสนใจ
ท่ีจะตกปลาอีกเลย จนกระท่ังเรียนจบและแตงงานไป0  
 จนกระท่ังผลกรรมท่ีทําไว ไดยอนกลับมาหา เธอตองตกอยูในสภาพท่ีเปนแผลในปากบอยครั้ง และ
ชวงเวลานี้เองท่ีเธอไดรูถึงรสชาติของความเจ็บปวดทุกขทรมาน ซ่ึงไมตางไปจากปลาท้ังหลายท่ีเธอไดทํากับ
พวกมันไว 0 หลังจากไดชดใชหนี้กรรมใหพวกปลา โดยยอมเจ็บปวดทุกขทรมานมานาน ทุกวันนี้แมฟนจะขบถูก
ลิ้นแรงๆเวลาเค้ียวอาหาร ก็ไม เปนแผลเจ็บปวดหลายวันเหมือนแตกอน เจ็บแคไมนานก็หายไป 0  
เธอคิดเอาเองวา ตอนนี้เธอนาจะชดใชกรรมจากการตกปลาหมดสิ้นแลว และเธอไดขออโหสิกรรมกับพวกมัน
ดวย ขอใหเลิกแลวตอกันในชาตินี้ ตั้งแตนั้นมา เธอก็หม่ันทําบุญใสบาตร และไมลืมท่ีจะอุทิศผลบุญใหกับผูเปน
เจากรรมนายเวรของเธอขอเชิญชวนทานผูอานท่ีมีประสบการณจริงเก่ียวกับเรื่องกฎแหงกรรม เขียนเลามาเปน
ธรรมทานในการเตือนสติแกเพ่ือนรวมโลกใหตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ และตั้งอยูในความดีงามตลอดไป0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 
 

             

 
 
 

           นายจุนทะเล้ียงชีพดวยการเล้ียงสุกรขาย   
              

               ไดยินวา นายจุนทสูกริกนั้น ฆาสุกรท้ังหลายกินบาง ขายบาง เลี้ยงชีวิต อยูสิ้น ๕๕ ป. ในเวลาขาว
แพง เขาเอาเกวียนบรรทุกขาวเปลือกไปสูชนบท แลกลูกสุกรบานดวยขาวเปลือกประมาณ ๑ ทะนานหรือ ๒ 
ทะนาน บรรทุกเต็มเกวียนแลวกลับมา ลอมท่ีแหงหนึ่งดุจคอก ขางหลังท่ีอยูแลวปลูกผักในท่ีนั้นนั่นแล เพ่ือลูก
สุกรเหลานั้น,   เม่ือลูกสุกรเหลานั้น กินกอผักตางๆ บาง สรีรวลัญชะ (คูถ) บาง ก็เติบโตข้ึน, (เขา) มีความ
ประสงคจะฆาตัวใดๆ ก็มัดตัวนั้นๆ ใหแนน ณ ท่ีฆาแลว ทุบดวยคอน ๔ เหลี่ยม เพ่ือใหเนื้อสุกรพองหนาข้ึน รู
วา เนื้อหนาข้ึนแลว ก็งางปากสอดไมเขาไปในระหวางฟน กรอกน้ํารอนท่ีเดือดพลาน เขาไปในปากดวยทะนาน
โลหะ. น้ํารอนนั้นเขาไปพลานในทอง ขับกรีสออกมาในสวนเบื้องต่ํา (ทวารหนัก) กรีสนอยหนึ่งยังมีอยูเพียงใด 
ยอมออกเปนน้ําขุนเพียงนั้น เม่ือทองสะอาดแลว จึงออกเปนน้ําใส ไมขุน, ทีนั้น เขาจึงราดน้ําท่ียังเหลือบนหลัง
สุกรนั้น. น้ํานั้นลอกเอาหนังดําออกไป. แตนั้นจึงลนขนดวยคบหญาแลว ตัดศีรษะดวยอาบอันคม รองโลหิตท่ี
ไหลออกดวยภาชนะ เคลาเนื้อดวยโลหิต แลวปงนั่งรับประทาน ในทามกลางบุตรและภรรยา ขายสวนท่ีเหลือ.  
               เม่ือเขาเลี้ยงชีวิตโดยทํานองนี้นั่นแล, เวลาไดลวงไป ๕๕ ป. เม่ือพระตถาคตประทับอยูในธุรวิหาร, 
การบูชาดวยดอกไมเพียงกําหนึ่งก็ดี การถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดี ชื่อวาบุญอ่ืนนอยหนึ่งก็ดี มิไดมีแลวสัก
วันหนึ่ง.   ครั้งนั้น โรคเกิดข้ึนในสรีระของเขา, ความเรารอนอเวจีมหานรก ปรากฏแกเขาท้ังเปนทีเดียว. 

 



๕๗ 
 
พระบรมราโชวาท 
 
"...ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนได ยอมตองอาศัยเหตุปจจัยประกอบกันหลายอยาง นอกจากวิทยาการท่ีดีแลว 
จะตองอาศัยความยุติธรรมเท่ียงตรง และความสะอาดสุจริต ซ่ึงตองเปนไปพรอมท้ังในความคิดและการกระทํา
..."  
 ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนวันท่ี ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงานที่ ๑ 

เร่ือง “คนดีที่ฉันจะเดินตาม” 
 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนวาดรูปบุคคลท่ีนักเรียนเห็นวา เปนคนดีท่ีเปนแบบอยางพรอมอธิบายใหภาพวา 

 ๑. บุคคลผูนี้คือใคร 

 ๒. มีความดีอยางไร 

 ๓. ทําไมนักเรียนจึงถือวาเปนแบบอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บุคคลผูนี้คือใคร 

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

๒. มีความดีอยางไร 

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

๓. ทําไมนักเรียนจึงถือวาเปนแบบอยาง 

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

แบบประเมินการปฏิบัติกจิกรรม 

 

ช่ือวิชา หลักกรรมกับการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

ช่ือนักเรียน ........................................................................................................................... 
 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ การตรงตอเวลา     
๒ การมีสวนรวมของสมาชิก     
๓ ความรูความเขาใจในเนื้อหาของวิชา     

  
 

 

............................................................. 
(...........................................................) 

วิทยากร 

 
 

เกณฑการประเมินผล 
 



๕๙ 
 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก(๔) ดี(๓) พอใช(๒) ปรับปรุง(๑) 
๑. การตรงตอเวลา ๑.การเขารวม

กิจกรรมตาม
เวลา/ตรงเวลา 

๒.ผลงานเสร็จ
ตามท่ีกําหนด 

๓. การนําเสนอใช
เวลาตามท่ี
กําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอใน 
๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๒.การมีสวนรวมของสมาชิก ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๒ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คนข้ึน
ไปไมไดมีสวนรวม 

๓. ความรูความเขาใจใน
เนื้อหาของวิชา 

ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ ขอ ผิด ๒ ขอ ผิด ๓ ขอข้ึนไป 

 



๕๙ 

 

  บทเรียนท่ี ๘  
ช่ือวิชา  การบริหารจิต เจริญปญญา                              เวลา ๖๐ นาที 

 
ขอบขายรายวิชา 
  เรียน42รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา 
 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 42วิธีปฏิบัติและประโยชนของการ
บริหารจิตและเจริญปญญา และนําไปใชใน42การดําเนินชีวิตเพ่ือตนเองและสังคม  
 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รู และเขาใจเก่ียวกับเรียน42รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและ 
42เจริญปญญา 
 ๒. นํา42วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและเจริญปญญา 42เกิดมาใชในการดําเนินชีวิต
ของตนและสังคม 
 ๓. ตระหนักถึงคุณคาของเรียน 42รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิตและ
เจริญปญญา 
 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการแสดงภาพหรือวีดิทัศนวิธีการปฏิบัติและประโยชนของการ
บริหารจิตและเจริญปญญา (๑๕ นาที) 
 ๒. แสดงภาพเปรียบเทียบบุคคลท่ีมีสมาธิกับไมมีสมาธิ (๑๕ นาที) 
 ๓. บรรยายและฝกปฏิบัติการเจริญสมาธิ/จุดเทียนสองใจหางไกลคอรรัปชัน (๒๕ นาที) 
 ๔. ใหผูอบรมแบงกลุมกันคนควาศึกษาวิธีปฏิบัติและประโยชนของการทําสมาธิ (๓๐ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๖. ทดสอบการมีสมาธิโดยใชเครื่องจับสมาธิ (๒๐ นาที) 
 ๗. สวดมนต (๑๐ นาที) 
 ๘. ทดสอบดวยแบบวัด (๒๐ นาที) 
  
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD หรือวีดิทัศน ท่ีแสดงถึงวิธีการปฏิบัติและประโยชนของการ
บริหารจิตและเจริญปญญา 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพของบุคคลท่ีมีสมาธิกับไมมีสมาธิ 
 ๓. เกมส 
 ๔. ใบงาน 

 



๖๐ 

 

 ๕. เครื่องมือทดสอบสมาธิ 
การประเมินผล 
 ๑. การประเมินผลตามสภาพจริง 
  - สังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมในการทํากิจกรรม 
  - สังเกตทักษะกระบวนการทํางานกลุมของผูเขาอบรม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : ใบงาน แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
กลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 42๑. พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).(๒๕๔๔). พระพุทธศาสนาในสถานการณโลก
ปจจุบัน.42 กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๒. พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). สูการศึกษาแนวพุทธ. (พิมพครั้งท่ี 2) 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ). 
 ๓. พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๘). รูหลักกอนแลวศึกษาและสอนใหไดผล. 
กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพสวย จํากัด. 
 ๔. _____________. (๒๕๔๙). สุขภาวะองครวมแนวพุทธ ภาวะท่ีปลอดทุกขและเปนสุข
ในระบบชีวิตแหงธรรมชาติและสังคมยุคไอที. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
  ๕. _____________. (๒๕๔๙). หลักชาวพุทธ. กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
42 ๖. พุทธทาสภิกขุ. 42(ม.ป.ป.) 42วิธีฝกสมาธิ วิปสสนา.42 กรุงเทพมหานคร : อรุณวิทยา. 
 
เนื้อหา 

๑. 42การบริหารจิต42 เปนการฝกฝนอบรมจิตใจใหดีงาม นุมนวล มีความหนักแนนม่ันคง แข็งแกรง ผอน
คลาย และสงบสุข ซ่ึงมีการฝกเพ่ือใหบรรลุผลดังกลาวมากมายหลายวิธี สวนการเจริญปญญานั้น คือ
การฝกใหรูจักคิด อยางท่ีเรียกวา “คิดเปน แกปญหาเปน” นั่นเอง การบริหารจิต เปนการฝกจิตใหเปน
สมาธิ เรียกวา สมาธิภาวนา สวนการเจริญปญญาคือ การฝกใหเกิดปญญาท่ีเรียกวา วิปสสนาภาวนาคน
ท่ีไดรับการฝกฝนอบรมท้ังดานสมาธิและวิปสสนา จะเปนคนมีคุณภาพจิต สรรถภาพทางจิต และ
สุขภาพจิตท่ีดีท่ีสมบูรณ มีความเขาใจโลกและชีวิตท่ีถูกตองการเจริญสมาธิอยางสามัญ หรือฝกสมาธิ
โดยใชสติเปนตัวนําองคธรรมท่ีเปนเครื่องชักนําหรือฝกใหเกิดสมาธิ คือ “สติ” เพราะสติเปนเครื่องดึง
และควบคุมจิตไวกับอารมณนั้น ๆ การฝกสมาธิโดยอาศัยสติเปนตัวนํา แยกไดเปน ๒ วิธใีหญ ๆ คือ 
 
42๑. การฝกเพ่ือใชงานทางปญญา หรือมุงประโยชนเพ่ือใหเกิดปญญา42 ไดแกการใชสตินําทางใหเกิด
ปญญาหรือทํางานรวมกับการใชปญญา โดยมีสติควบคุมอารมณและใชปญญาเปนตัวพิจารณา ใหรูและ
เขาใจอารมณนั้น ๆ วิธีการฝกแบบนี้ไมไดเนนท่ีสมาธิ แตสมาธิไดรับการฝกและเจริญสมาธิไปดวย และ
พรอมท่ีจะชวยสงเสริมการใชปญญาใหไดผลดียิ่งข้ึน การฝกเชนนี้ไดแกการฝกโดยวิธีของสติปฏฐาน 
เรียกไดวาเปนการเจริญสมาธิในชีวิตประจําวัน 



๖๑ 

 

 
42๒. การฝกเพ่ือสรางสมาธิหรือมุงสูการสรางสมาธิเพียงดานเดียว42 ไดแก การใชสติคอยควบคุมอารมณ
ไวใหจิตอยูกับอารมณนั้นหรือเปนวิธีตรึงจิตใหอยูกับอารมณนั้น ๆ เปนวิธีการท่ีเนนสมาธิโดยตรง 

อําไพ สุจริตกุล  กลาววา ปจจุบันการพัฒนาจิตใจควบคูไปกับการพัฒนาดานวัตถุมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะพัฒนาการดานวัตถุอยางเดียวกอใหเกิดปญหามากมายดวยความเครียดและความเห็น
แกตัวของบุคคลในสังคมเพ่ือปองกันและขจัดปญหาดังกลาวจึงควรสงเสริมใหทุกคนพัฒนาจิตดวยการ
เจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเปนการพัฒนาจิตใหรูเทาทันโลก รูจักชีวิตตามเปนจริง เพ่ือลดละความยึดม่ัน
ถือม่ันในตัวตน อันเปนผลใหจิตบริสุทธิ์และเกิดปญญาการบริหารจิตและเจริญปญญา เปนการนํา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติจนเห็นผล โดยเฉพาะอยางยิ่งการมุงใหเด็กและเยาวชน
ปฏิบัติตามโอวาท ๓ คือ เวนชั่วดวยการรักษาศีล ทําดีโดยการประพฤติธรรม และทําจิตใจใหผองใส
บริสุทธิ์ ดวยการฝกสติ บริหารจิตและเจริญปญญา ดังตารางตอไปนี้ 
 
42๑. รักษาศีล ประพฤติธรรม บริหารจิตเจริญปญญา42 
- ไมฆาไมเบียดเบียนกัน - มีเมตตากรุณา ฝกสติปฏฐาน ๔ ไดแก 
- ไมลกัขโมย - ประกอบสัมมาชีพ - ระลึกรูในกาย 
- ไมลวงละเมิดสิ่งท่ีผูอ่ืนรักและหวงแหน - สํารวมในกาม - ระลึกรูในเวทนา 
- ไมพูดเท็จ (เวนวจีทุจริต ๔) - รักษาสัจจะ - ระลึกรูในจิต 
- ไมเสพของเสพติดใหโทษ - มีสติสัมปชัญญะ - ระลึกในธรรมะ 
 
42๒. สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางรางกายเบ็นสันและวอลเลชย (Benson and Wallace) พบวา 
ระหวางการฝกสมาธิจะมีการผอนคลายกามเนื้อท่ัวรางกาย อัตราของชีพจรและการหายใจลดลง ความ
ตานทานของผิวหนังเพ่ิมข้ึน ระดับของแลคเตตยในเลือด (Blood lactate) ลดลงและกิจกรรมเก่ียวกับ
กาเผาผลาญอาหารในรางกาย (Metabolism) ก็ลดลงดวย สิ่งท่ีนาสนใจอีกอยางหนึ่งคือ มีการหลั่งของ
สารประเภทฝนออกมาในสมอง สารนี้เรียกวา เอ็นดอรฟน (Endorphins) ขณะเม่ืออยูในสมาธิหรือออก
จากสมาธิแลว ผูฝกจะมีความรูสึกสดชื่น ตื่นตัวสุขสบาย และยังทําใหอาการปวดลดลงดวย  
42๓. สงผลทางจิตวิทยานักจิตวิทยาและจิตแพทยมีความเห็นสอดคลองกัน42 วาการฝกสมาธิสามารถลด
ความเครียดและความวิตกกังวลไดบางทานไดนําเอาเทคนิคของการฝกสมาธิมาประยุกตใชในการรักษา
ผูปวยท่ีมีปญหาทางจิตใจและทางอารมณบางราย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยโรคประสาท และโรคทาง
กายสาเหตุจากจิตใจ 
 
42๔. สงผลดานสังคม42 ผูปฏิบัติสมาธิอยางสมํ่าเสมอจะชวยพัฒนาบุคลิกภาพใหดีและม่ันคง มี
ความสามารถทางสังคมดีข้ึน เปนการชวยปองกันและขจัดปญหาสังคม เชน ปญหาความกาวราวความ
รุนแรง ปญหาทางเพศ ปญหายาเสพติด เปนตน 

 



๖๒ 

 

42วิธีคิดแบบอริยสัจ42 เปนวิธีคิดแบบแกปญหา แบงออกเปน ๒ ลักษณะคือ 
 
๑. เปนวิธีคิดตามเหตุและผล คือวิธีคิดท่ีสืบสาวจากผลไปหาเหตุแลวแกไขปญหาท่ีตนเหตุ 
๒. เปนวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงประเด็น คือวิธีคิดแกไขปญหาไดตรงจุดตรงประเด็น ไมไขวเขวออกนอก
ประเด็น 
 
         หลักการสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ42 คือการเริ่มตนจากปญหาหรือความทุกขท่ีเกิดข้ึนโดย
กําหนดรูวาอะไรคือปญหาท่ีแทจริงโดยกําหนดปญหาใหชัดเจน (ทุกข) จากนั้นสืบคนหาสาเหตุหลายๆ
สาเหตุ(เหตุปจจัย)ท่ีกอใหเกิดปญหานั้นๆ(สมุทัย)ในขณะเดียวกันก็คิดกําหนดเปาหมายในการแกไข
ปญหาการแกไขปญหาแตละสาเหตุเปนไปไดหรือไม แลวคิดวางแผนวิธีการปฏิบัติท่ีจะแกไขสาเหตุของ
ปญหาโดยสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไว (นิโรธ) จนกระท่ังสามารถมีแนวทางท่ีชัดเจนในการแกไข
ปญหาเหลานั้นได (มรรค) 
           วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย42 
         วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย42คือวิธีคิดพิจารณาถึงปญหาหาหนทางแกไขปญหาดวยการคนหา
สาเหตุและปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของโดยคิดถึงความสัมพันธเก่ียวของกันอยางเปนเหตุเปนผล 
คําวา “เหตุ” คือ เหตุเดียว หรือเง่ือนไขใหญ คําวา “ปจจัย” คือ เง่ือนไขหลายอยางรวมกัน ดังนั้นคําวา 
“เหตุปจจัย” คือเหตุหลาย เหตุหรือเง่ือนไขหลายอยางมารวมกันกอใหเกิดผล ยกตัวอยางเชน ตนไม 
เปนผลท่ีเกิดจากเหตุปจจัยหลายสาเหตุ เชน จากดิน น้ํา อากาศแสงแดด ปุย การดูแลรักษา เปนตน 
          วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย42 แบงออกเปน ๒ แบบคือ 
 
42๑. คิดแบบปจจัยสัมพันธ หมายถึง การคิดถึงความสัมพันธเก่ียวของกันหรือตอเนื่องสัมพันธกันเปน
หลายหลาย ๆ เหตุปจจัย ขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งไมได เชน ในกรณีของ “ตนไม” หากขาดน้ําก็ตาย 
เปนตน 
 
42๒. คิดแบบสอบสวนสืบสวน หมายถึง การคิดแบบเปนกระบวนการแบงเปนการคิดตามลําดับข้ันตอน
ดังนี้คือ 
๒.๑ การคิดพิจารณาเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการคิดวิเคราะหถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๒.๒ การคิดหาเหตุของปญหา หรือการนําเสนอเหตุแหงปญหา หรือการตั้งสมมติฐาน 
๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล หรือการรวบรวมความคิด 
๒.๔ การทดลอง/การปฏิบัติ หรือการทดสอบสมมติฐาน 
๒.๕ การสรุปผล 

๓. พระบรมราโชวาท 

"...เม่ือคิดเรื่องใดสิ่งใดตองทําใจใหม่ันคงเปนกลาง มีเหตุมีผล ความจริงใจและสุจริตเท่ียงธรรม 
เพ่ือความคิดจักไดกระจางแนวแน เห็นถึงจุดหมายและประโยชนท่ีแท ของภารกิจของตน อยางถูกตอง
ครบ ถวนมีอิสรภาพ..."  



๖๓ 

 

ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันท่ี 
๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ 

๔. พุทธศาสนสุภาษิต 

   อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา   บัณฑิตยอมฝกตน 

 

        วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 
         ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานท่ี ๑ :    สมาธิมีประโยชน 
 

ใหผูเขารับการอบรมระบุการทําสมาธิมีประโยชนอยางไร 
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วัน..........เดือน............................พ.ศ................. 
         ช่ือ-สกุล..................................................................................................................... 

ใบงานที่ ๒ :    กิจกรรมที่ขาพเจาใชวิธีคิดแบบอริยสัจ ๔ 
 

ใหผูเขารับการอบรมบันทึกวา กิจกรรมหรือปญหาอะไรบางท่ีประสบแลวใชวิธีการคิดแบบอริยสัจ 
๔ มาใช 
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๖๕ 
 

            บทเรียนที่ ๙ 

ช่ือวิชา  เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชัน              เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

 การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมปีระโยชนทับซอน คือการท่ีสภาวการณที่บุคคล
ท่ีมีอํานาจหรือหนาท่ีท่ีจะตองใชดุลยพินิจ ปฏิบัติหนาท่ี หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตาม
อํานาจหนาที่เพ่ือสวนรวมหรอืหนวยงานหรือองคกรแลวตนเองมผีลประโยชนสวนตนในเรื่องนั้นๆ 
ดวย การมีผลประโยชนทับซอนจึงเปนตนเหตุท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับการทุจริต มีลักษณะ
ทํานองเดียวกันกับหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม 
กลาวคือการกระทําใดๆท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมแลว 
เปนส่ิงท่ีไมควรกรพะทํา ตองหลีกเล่ียง เมื่อเปนกฎศีลธรรมจึงมีการฝาฝนสังคมจึงไดสรางเปน
หลักกฎหมายขึ้นมาเพ่ือหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตัวอยางของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ไดแก 
 - การทําธุรกิจหรือการเปนคูสัญญากับหนวยงานที่ตนเองกํากับดูแล 
 - การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพ่ือใหตนเองกระทําการหรือไมกระทําการ
อยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยทรัพย 
 - การทํางานหลังจากท่ีพนจากตําแหนงหรือเกษียณอายุราชการ เพ่ือหาประโยชน
ตอบแทนจากหนวยงานเดิม 
 - การจัดตั้งหรือการมีสวนรวมกับหนวยงานเอกชนเพ่ือทําธุรกิจแขงขันกับหนวยงาน
ราชการที่ตนเองปฏิบัติหนาที่ 
 - การทํางานอื่นซึ่งไดรับประโยชนจากหนวยงานราชการท่ีตนเองปฏิบัติหนาที่ 
 - การรับรูขอมูลภายในนอกเหนือหนาที่และใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนตนเอง 
 - การใชทรัพยสมบัติของหนวยงานเพ่ือประโยชนของตนเอง 
 - การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนแกตนเองและในทาง
การเมือง 
 - การทํางานสองตําแหนงที่มีผลประโยชนของงานทับซอนกัน 
 - การรับสินบน 
 
จุดหมาย 

 ปลูกฝงมีจิตสํานึกและมีสวนรวมท่ีจะชวยกันปองกัน แกไขขจัดปญหาทุจริตประพฤติมิ
ชอบเหลานี้ใหหมดไป รูจักและเขาใจกฎหมายและรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน รูจัก
ใชชองทางในการสงเรื่องรองเรียนพฤติกรรม การรองเรียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อเกิดปญหา
การทุจริตประพฤตมิิชอบ รูจักเครือขายในการชวยดูและประชาชนทีป่ระสบความทุกขอันเนื่องมา

 



๖๖ 
 

จาการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่องดังกลาวนี้สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ไดมีการรวบรวมขอมูลไวบางแลว และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ไดนํามาสรุปเปนขอมูลประกอบไวในหนังสือ “คูมือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๖” ท่ีใชควบคูไปกับการเรียนการ
สอนเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชนและ
สังคม” 
 
วัตถุประสงค 

 เมื่อจบบทเรียนนี้แลว ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ 
 ๑. รูจักวิธีสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

 ๒. ทําใหทราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๓. เพ่ือเปนการกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. นําเขาสูบทเรียนดวยการสํารวจและจัดระเบียบความสะอาดทางกาย เสื้อผา กระเปาของ
ตนเอง หองเรียน สภาพแวดลอม และชวยกันจัดระเบียบหองเรียน  (๑๕ นาที) 
 ๒. สอบถามบรรยากาศหองเรียนและความคิดเห็นเก่ียวกับรูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงภาพ
ความสะอาดกับภาพความสกปรกของสถานท่ีตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบความสะอาดภายนอก (๒๕ นาที) 
 ๓. บรรยายเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน ละหลักธรรมท่ีเก่ียวกับเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ
(๒๕ นาที) 
 ๔. แบงกลุมอภิปรายและจัดทํารูปภาพปายนิเทศเพ่ือแสดงถึงความสําคัญของการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน (๕๕ นาที) 
 ๕. นําเสนอผลงานกลุม (๑๐ นาที) 
 ๖. ซัก - ถาม (๑๐ นาที) 
 ๗. สรุป (๑๐ นาที) 
 
ส่ือการสอน 
 ๑. แผนภาพ รูปภาพหรือ CD ท่ีแสดงความสะอาด-สกปรกของสิ่งแวดลอม และภาพท่ีแสดง
การเบียดเบียนตอบุคคลและสังคม 
 ๒. เอกสาร/แผนภาพแสดงปรกอบ  
 ๓. ใบงานเรื่องการทุจริตคอรรัปชัน 
 ๔. ใบความรู เรื่อง “เครือขายพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชัน” 
 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการเรียนรูและพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบวัดความรูและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตกิิจกรรมกลุม 



๖๗ 
 

 ๓. เกณฑการประเมินผล : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 
เอกสารอางอิง/แหลงขอมูล 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช (๒๕๕๑). กรุงเทพ : โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

เน้ือหาวิชา 
 วิธีสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

 การใหประชาชนมีสวนรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ในการตอตานการทุจริตโดยวีการ
สรางความตระหนักอาจพิจารณาไดดังนี้ 
 ๑. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน โดยการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันเสริมสรางความรู ทักษะ ทัศนะคติ 
ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนอยางตอเนื่อง รวมทั้งผลักดันคานิยม
การปองกันการทุจริต ความซื่อสัตยสุจริต รังเกียจการทุจริตเปนคานิยมแหงชาติ 
 ๒. รวมมือในการสรางการมีสวนรวมและเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในทุกภาคสวนโดย 
  ๒.๑ การประชาสัมพันธตอตานการทุจริตประพฤติชอบทุกรูปแบบ 
  ๒.๒ เสรมิสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
  ๒.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 ๓. สงเสริมความเปนอิสระและสรางประสิทธิภาพใหแกองคกรท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
การทุจริตโดยเฉพาะสํานักงาน ป.ป.ช. ใหปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลจากภาคการเมือง 
ภาคราชการ และภาคธุรกิจ และถวงดุลอํานาจภาครัฐท่ีเกี่ยวของทุกระดับ เปดโอกาสให
ประชาชนเขาถึงขอเท็จจริงอยางทันการณ 
 ๔. สงเสริมการสรางมาตรฐาน จรรยาบรรณ วิชาชีพแกบุคลากรของหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีตรวจสอบการทุจริต รวมท้ังการเสริมสรางความรูทักษะ และจริยธรรมแกบุคลากรรวมท้ัง
เสริมสรางขวัญกําลังใจและการบริหารงานบุคลากร การสรางความรวมมือดานวิชาการกับองคกร
ตางประเทศดวย 
 
กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ภารกิจในดานการปองกันการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต 
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รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล ในการสงเสริมใหประชาชนคนไทยมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตประกอบกับการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ยังไดกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีตองเขามามีสวนรวมโดยการสงเสริม
และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบ
องคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอื่นๆ ในการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจสงเสริมใหทุกภาคเครือขายปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยางบูรณาการรวมท้ังมีขอกฎหมายบัญญัติไวชัดเจนมี
กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีผูปฏิบัติงาน
และเครือขายภาคประชาชน ควรทราบดังนี้ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ (๓) 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณให
ประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปน
รูปธรรม โดยไดกําหนดไวใน มาตรา ๘๗ ใหรัฐตองดําเนินการตามนโยบายการมีสวนรวมของ
ประชาชน (๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่นๆ 
 ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙ (๓) 
  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวใน
มาตรา ๑๙ โดยในดานการปองกันการทุจริต ไดกําหนดไวในมาตรา ๑๙ (๑๓) วา ดําเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต รวมท้ัง
ดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในดาน
ตางๆ ดังนี ้
  ๓.๑ ดานปองกันการทุจริต 
  ๓.๒ ดานปราบปรามการทุจริต 
  ๓.๓ ดานตรวจสอบทรัพยสิน 
 ท้ังนี้มีรายละเอียดท่ีสามารศึกษาคนควาไดจากเอกสารคูมือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๖ และ www.nacc.go.th 
(เว็บไซต ป.ป.ช.) 
 
 
 

http://www.nacc.go.th/
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การกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม ท่ีจะปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในชุมชน และสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงไดกําหนดแนวทางการเรียนรูในรูปแบบกรณีศึกษา ใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิดวิเคราะห การมสีวนรวมในการแกปญหาการทุจริตรูปแบบตางๆ ดวยเจตนาที่จะให
ผูเรียนสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม จนเกดิการพัฒนาจิตสํานึกในการมีสวนรวมปองกันและปราบปรามการทุจริตได  
 ท้ังนี้ ผู เรียนและผูสอนจะตองรวมมือกันนําขอมูลท้ังดานวิชาการ ระเบียบ 

กฎหมาย ท่ีไดมีการสรุปรวบรวมไวในเอกสาร คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เครือขาย

พระพุทธศาสนานําไทยหางไกลคอรรัปชัน รวมกับขอมูลปญหาความตองการสภาพแวดลอม ของ

ชุมชน ทองถิ่น และคุณธรรม จริยธรรม ท่ีตนเองมีอยูมาตัดสินใจแกปญหาตางๆ ใหลุลวงไปได

อยางเหมาะสม 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก ๘ คน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนวยธุรการ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ช.” เปนสวนราชการที่
เปนหนวยงานอิสระและมีเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูบริหารสูงสุด ขึ้นตรงตอประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มี
ดังน้ี 
 ๑) ดานปองกันการทุจริต 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันการทุจริต คือ เสนอ
มาตรการความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันและปราบปราม การทุจริตตอหนาท่ี การกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงในการยุติธรรม 
ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต 
การกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลของเจาหนาท่ีของรัฐกับ
ประโยชนสวนรวม 
 
 
 



๗๐ 
 

 ๒) ดานการตรวจสอบทรัพยสิน 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตองและความมี
อยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  ตองย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากไม
ย่ืน ย่ืนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบก็จะเสนอสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
เพ่ือใหพนจากตําแหนง และหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลาหาป รวมท้ังสงเรื่องให
พนักงานสอบสวนดําเนินคดีอาญาในฐานความผิดดังกลาว กรณีผลการตรวจสอบปรากฏวามี
ทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ก็จะสงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินคดีในศาลฎีกา แผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินตอไป 
 ๓) ดานปราบปรามการทุจริต 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการไตรสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ี
ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและ
สอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
บทบาท อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําจังหวัด 
(กรรมการ ป.ป.ช.)  
  - ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินหาคน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  - มีคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด 
 อํานาจหนาท่ีของกรรมการ ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
  สงเสริมดานการปองกันการทุจรติโดยประสานความรวมมือกับสวนราชการและ
ประชาชนในการเสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตและการมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรการในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑) วาดวยการคุมครองผูเสียหายและการคุมครองพยาน 
  การคุมครองชวยเหลือผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคาํ ผู
ที่แจงเบาะแสดหรือขอมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การร่ํารวยผิดปกติ หรือขอมูลอื่นอันเปน
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ประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยถือวาบุคคลดังกลาวเปน
พยานท่ีมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยาน 
  ถาบุคคลดังกลาว เปนเจาหนาท่ีของรัฐและรองขอตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา
หากผูนั้นยังคงปฏิบัติหนาท่ีในสังกัดเดิมตอไปอาจถูกกล่ันแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีเหตุดังกลาว ใหเสนอ
ตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือส่ังการใหไดรับความคุมครองหรือมาตรการอื่นตามท่ีเห็นสมควรได 

 ๒) การใหรางวัลผูแจงเบาะแส 
    ผูกลาวหา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตอาจไดรับรางวัลตอบ
แทน หรือประโยชนอื่นใด ตามท่ีระเบียบ ป.ป.ช. กําหนด 
  กรณีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการแจงเบาะแส
ขอมูลเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางย่ิง สมควรไดรับการยกยองให
เปนแบบอยางท่ีดีแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน และระดับตําแหนงใหแกบุคคลน้ันเปนกรณีพิเศษ 
 ๓) การกันบุคคลเปนพยาน 
  บุคคลผูถูกกลาวหารายใดไดใหถอคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปน
สาระสําคัญในการท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทําผิดของเจาหนาท่ีของ
รัฐรายชื่ออื่นและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรกันผูนั้นไวเปนพยานโดยไมดําเนินคดีก็ได 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 
 สงเสริมดานการปองกันการทุจริตโดยประสานความรวมมือกบัสวนราชการและ
ประชาชนในการเสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตและการมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจรติ 

โครงการบัญญัติ ๑๐ ประการ สรางคานิยม “คนพันธใหม” 
๑. สติ คอืความระลึกได ความนึกขึน้ได ความไมเผลอ ฉุกคิดขึน้ได การคุมจิตไวในกิจ 

หมายถงึ อาการท่ีจิตนึกถงึส่ิงที่จะทําจะพูดได นึกถึงส่ิงทีท่ําคําท่ีพูดไวแลวได เปนอาการ
ที่จิตไมหลงลืม ระงบัยับย้ังใจได ไมใหเลินเลอพล้ังเผลอ ปองกนัความเสียหายเบือ้งตน
ยับย้ังชั่งใจไมบุมบาม เรียกอีกอยางหนึ่งวา ความไมประมาท 

๒. วินัย คือ การยึดมั่นในระเบยีบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบตัิ ซึ่งมีทัง้วนิัยในตนเอง
และวินัยตอสังคม ผูทีม่ีวนิัย คือ ผูทีป่ฏิบตัตินในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศกึษา 
สถาบนั/องคกร/สังคม และประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเตม็ใจและตั้งใจ 

๓. ซื่อสัตย คือ ประพฤตติรง ไมเอนเอียง ไมมเีลหเล่ียม มคีวามจริงใจ ปลอดจากความรูสึก
ลําเอียงหรืออคติ ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูท่ีมีความประพฤติตรง ทั้งตอหนาท่ี ตอวชิาชีพ 
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ตรงตอเวลา ไมใชเลหกล คดโกง ทัง้ทางตรงและทางออม รับรูหนาทีข่องตนเองและ
ปฏิบัติอยางเต็มที่ถกูตอง 

๔. จิตอาสา คือ ความจรงิใจท่ีไมเหน็เพียงแกตวัเองหรอืเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเหน็ใจ
เห็นคุณคาในเพ่ือนมนุษย มคีวามเอื้ออาทร เอาในใส ใหความสนใจในความตองการ 
ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอื่น และพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
ผูที่มีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือ
ทําประโยชนแกผูอื่น เขาใจ เห็นใจ ผูทีม่ีความเดือนรอน อาสาชวยเหลือสังคมดวย
แรงกาย สติปญญา ลงมอืปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคส่ิงดงีามให
เกิดขึ้นในชมุชน 

๕. ความรัก ความเมตตา คอื จากพรหมวิหารธรรม โดยเริ่มจากรักตนเอง รักพอแม รัก
องคกร รกัประเทศชาต ิจะทําใหโลกสงบสุข และนาอยู 

๖. ออนนอม คือ เรียบรอย ออนโยน ละมนุละมอม มีกริิยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู
ที่ออนนอม คือ ผูทีถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว รุนแรง วางอาํนาจ
ขมผูอื่น ทั้งโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกนัยังคงมีความมัน่ใจในตวัเอง เปนผูที่มี
มารยาท วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

๗. กตัญู คือ ความรูคุณ หมายถึงความเปนผูมีใจกระจาง มีสติ มีปญญาบริบรูณ รูอุปการ
คุณที่ผูอื่นกระทาํแลวแกตน 

๘. ประหยัด พอเพียง ไมละโมบตดิวตัถ ุคือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน ส่ิงของให
เกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ ผูที่มีความประหยัด คือ ผูทีด่ําเนินชีวติเรียบงาย 
รูจักฐานะการเงินของตน คดิกอนใช คดิกอนซือ้ เกบ็ออม ถนอมใชทรัพยสินส่ิงของอยาง
คุมคา รูจักทาํบัญชีรายรบั-รายจายของตนเองอยูเสมอ ไมละโมบตดิวัตถุ คอื ไมหลงอยูใน
ลัทธิบรโิภคนิยม ควรสรางคณุคาจากภายในใหมีจิตสํานกึตอสังคม ไมเปนหนีเ้ปนสิน 

๙. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่าํเสมอ อดทนไม
ทอถอยเมื่อมีอุปสรรค ความขยันตองควบคูกับการใชปญญา แกปญหาจนเกดิผลสําเร็จ
ตามความมุงหมายผูทีม่ีความขยัน คือ ผูท่ีตั้งใจทาํอยางจริงจังตอ เนื่องในเรือ่งที่ถกูที่ควร 
เปนคนสูงาน มีความพยายามไมทอถอย กลาเผชญิอุปสรรค รักงานที่ทาํ ตั้งใจทําหนาที่
อยางจริงจัง 

๑๐.อดทนอดกล้ัน คือ ความพยายามอยางเข็มแขง็ มีจิตใจหนกัแนน มั่นคง 
 
บทบาทหนาท่ีและภารกิจของเครือขาย ป.ป.ช. 
 การบริหารจัดการเครือขาย 
  (๑) หลักในการทํางานเครือขาย มีดังนี้ 
   ๑. สรางความผูกพันและรับผิดชอบตอการสรางเครือขายผูปฏิบัติงาน 
“เอาดวย” คือ มีความพรอมท่ีจะทํางานรวมกัน 
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   ๒. การสรางเครือขายตองใชเวลา ผูบริหารตองใหเวลากับการสราง
เครือขายและสรางความสัมพันธตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ 
   ๓. มีความไววางใจซึ่งกันและกัน ขอนี้เปนส่ิงสําคัญย่ิง หากไมไวใจใน
องคกรหรือบุคคลที่จะเขาไปสรางเครือขายเลิกคิดการสรางเครือขายได 
   ๔. ยึดหลักเสมอภาคในการทํางาน และมีความโปรงใส 
   ๕. ยึดอัตตาและประโยชนของตัวองคกรใหนอย มองใหชัดถึงเปาหมาย
ของเครือขาย 
   ๖. ผลประโยชนรวมกันเปนส่ิงจําเปน สมาชิกอาจตองยอมเสียสละ
บางอยาง เพ่ือใหเครือขายประสบความสําเร็จ 
   ๗. การลงนามในสัญญาหรือขอตกลง ตองทําอยางรอบคอบและมีสวน
รวมของทุกฝาย 
   ๘. ตองมีความยืดหยุนพอสมควร เพราะสถานการณ อาจมีการ
เปล่ียนแปลงและตองเขาใจในขอจํากัดของแตละฝาย 
   ๙. ตองมีความคาดหวังท่ีตรงกันและมีความสุขในการทํางานเครือขาย 
   ๑๐. ตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรมและพ้ืนท่ี 
   ๑๑. ตระหนักในความเปนอิสระขององคกรที่รวมเปนเครือขาย 
   ๑๒. รับผิดชอบในความสําเร็จหรือลมเหลวรวมกัน 
  (๒) ปจจัยท่ีสําคัญตอการบริหารเครือขาย 
   ๑. ความชัดเจนในเปาหมายของเครือขาย 
   ๒. แรงจูงใจท่ีจะสรางและแบงปนความรูในการทํางานมีทรัพยากรตางๆ 
อยางเพียงพอ รวมถึงคนที่มีคุณภาพดวย 
   ๓. มีผูนําที่ใหความสําคัญดวย 
   ๔. ทํางานเปนทีมและมีความผูกพันตอความสําเร็จของทุหกองคกรที่เปน
เครือขาย 
   ๕. สนับสนุนซึ่งกันและกัน พรอมเผชิญความสําเร็จหรือลมเหลวรวมกัน 
   ๖. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
  (๓) องคประกอบความสําเร็จในการทํางานแบบเครือขาย 
   ความสําเร็จของการทํางานแบบเครือขายมิไดตัดสินกันเพียงจํานวน
สมาชิก หรือภาคีเครือขายเทานั้น แตตองมองใหเห็นถงึความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางรวมกัน
ไว 
   ๑. มีพันธะสัญญาที่หนักแนนระหวางกัน 
   ๒. มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 
   ๓. มีพันธะกรณีระยะยาว 
   ๔. การเสริมพลัง 



๗๔ 
 

   ๕. สรางคานิยมรวมกัน 
   ๖. มีภาวะผูนํา 

  (๔) ปญหาในการทํางานแบบเครือขาย 
   ๑. ขาดบุคลากรท่ีทํางานอยางตอเนื่อง เพราะทุกคนตางมีงานประจํา
ของตนเอง และไมตองพ่ึงพิงเครือขาย ทําใหไมคอยมีกิจกรรมและความเคล่ือนไหว 
   ๒. ขาดความสามารถในการประสานงานซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการ
ทํางานแบบเครือขายรวมทั้งเงินทุนและวิธีการประเมินประสิทธิผลเครือขาย 
   ๓. มุงเนนความสําเร็จเฉพาะหนามากเกินไป จึงขาดการเรียนรูและสราง
ประสบการณรวมกัน 
   ๔. ขาดความชัดเจนในกระบวนการทํางานท้ังในระดับลึกและกวาง และ
ขาดความตอเนื่อง 
   ๕. ขาดแนวรวมในการทํางาน ปกติจะมีแตองคกรประเภทเดียวกัน
เทานั้นควรมีแนวรวมในระดับกวางดวย เชนนักวิชาการ และส่ือตางๆ 
   ๖. ขาดผูนําท่ีมีความสามารถและวิสัยทัศน 

  (๕) ทําอยางไรเครือขายจึงจะมีความยั่งยืน 
   ๑. มีการพบปะ ไปมาหาสู ส่ือสารกันเปนประจํา 
   ๒. มีเปาหมายชัดเจนรวมกันทุกฝาย เชน การพ่ึงตนเอง 
   ๓. มีแผนงานและกิจกรรมรวมกัน เชน การฝกอบรมการจัดกิจกรรม
รณรงคตางๆ 
   ๔. มีกลุมแกนนํา ทําหนาที่นําและประสานดวยความมุงมั่น 
   ๕. รวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมใชแขงขันกัน 
 
การเสริมสรางเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 
 (๑) การออกแบบเครือขายโครงสรางการบริหารงานเครือขายตองสามารถสนับสนุนการ
ไหวเวียนของขอมูล และทรัพยากรระหวางหนวยงานตางๆ ภายในเครือขายได 
 (๒) การประสานงานในเครือขาย หนวยงานตางๆ ตองสามารถเชื่อมตอกันไดหลากหลาย
ระดับ มีเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวยเชื่อมตอใหสมาชิกเครือขายไดมีการแลกเปล่ียนขอมูล 
ชวยกันตัดสินใจ 
 (๓) การติดตามผล เพ่ือทราบวาสมาชิกเครือขายไดปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีไดครบถวน
หรือไม ประชาชน พึงพอใจหรือไม 
 (๔) การเสริมสรางประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความสามารถและทักษะในการทํางานท่ี
ตางไปจากเดิม เชน การเปนวิทยากร การเปนคนกลาง ประสานงาน การเจรจาตอรอง ความรู
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทุจริต การส่ือสารระหวางบุคคล และการสรางทีม เปนตน 



๗๕ 
 

 (๕) ตัวชี้วัดความเขมแข็งเครือขาย 
  ๑. มีจุดหมายรวมกัน (Core value) 
  ๒. มีกลไกขับเคล่ือน 
  ๓. มีผลประโยชนรวมกัน 
  ๔. มีการดําเนินการรวมกันตามเปาหมาย 
  ๕. ไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง 
  ๖. ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 
  ๗. มีการสรางความสัมพันธ การไหลเวียนขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
  ๘. มีนวัตกรรมท่ีเกิดจากความคิดของเครือขาย 
  ๙. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู/สรุปบทเรียนรวมกัน (เพ่ือจัดทําแผนในปตอไป) 
 
 
บทบาท หนาท่ี และภารกิจของเครือขาย ป.ป.ช. 
 สําหรับตนเอง 
  ๑. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
   ๑.๑ ใชชีวิตเรียบงาย สมถะ 
   ๑.๒ ประหยัด อดออม และสอนลูกหลานใหประหยัดอดออม 
   ๑.๓ ลดรายจายท่ีไมจําเปน ใชจายอยางเหมาะสม ลด ละ เลิกอบายมุข 
เลิกดื่มสุรา เลิกเที่ยวเตร ทําบัญชีครัวเรือน 
   ๑.๔ ปลูกพืชผักสวนครัว เล้ียงสัตวไวบริโภคเองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ใชภูมิปญญาทองถิ่น ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางย่ังยืน 
   ๑.๕. ประกอบอาชีพเสริม 
   ๑.๖ แปรรูปผลผลิต สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาการเกษตร 
   ๑.๗. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑.๘ เอื้ออาทร รูรักสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
   ๑.๙ สรางจิตสํานึก สรางความตระหนักใหแกคนในครอบครัวและคนใน
ชุมชน 
   ๑.๑๐ ศึกษาหาความรูเพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง 
   ๑.๑๑ ประชาสัมพันธ เผยแพรแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สําหรับแกนนําและสมาชิกเครือขาย 
 ๒. การดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกในกลุม/องคกร และประชาชนในชุมชนไดรูจักและเขาใจ
เรื่องการปองกันการทุจริต 
  ๒.๑ วิเคราะหชุมชน สํารวจชุมชน 



๗๖ 
 

  ๒.๒ จัดการสัมมนาโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ 
  ๒.๓ จัดการอบรมใหความรูแกประชาชน และสมาชิกองคกร 
  ๒.๔ เผยแพรขอมูล ขาวสารผานเสียงตามสาย รายการวิทยุ หนังสือพิมพ จุลสาร 
บอรดประชาสัมพันธประจําหมูบาน เคเบิ้ลทีวี เว็บไซต ส่ือบุคคล (เชน ผูนําชุมชน อาสาสมัครฯ 
เปนตน) 
  ๒.๕ ประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.๖ ประสานสถานศึกษาในทองถิ่นใหจัดการศึกษาใหแกเดกและเยาวชน 
 
บทบาทและภารกิจตอ อปท. 
 ๓. การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๑ จัดเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนกันระหวาง อปท. ในการดําเนินการตามหลักธรร
มาภิบาล 
  ๓.๒ ใหประชาชนเขารวมประชุมสภาทองถิ่น 
  ๓.๓ สงเสริมให อปท. รายงานการดําเนินงานใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง 
  ๓.๔ สงเสริมใหผูนําองคกร/ประชาชนติดตามขอมุลการดําเนินงานของ อปท. 
  ๓.๕ สรางชองทางการรองเรียน 
  ๓.๖ ใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อปท. 
  ๓.๗ กระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ อปท.ใหมากขึ้น 
  ๓.๘ ใหประชาชนเปนกรรมการดําเนินงานของ อปท. 
  ๓.๙ ใหความรูความเขาใจเรื่องธรรมาภิบาลแกประชาชน 
  ๓.๑๐ จัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๓.๑๑ ใหประชาชนประเมินผลความความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อปท. 
  ๓.๑๒ รณรงคสงเสริมการจัดทําตัวชี้วัด (ขอตกลงการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล) 
 
ภารกิจในการขยายเครือขาย 
 ๔. การสรางเครือขายประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๔.๑ จัดตั้งศูนยประชาชนในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
  ๔.๒ จัดการอบรม สัมมนาเพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 
  ๔.๓ จัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการดําเนินการศูนยประสานงาน
เครือขาย 
  ๔.๔ คัดเลือกตัวแทนเพ่ือขยายแกนนําเครือขายประชาชน 



๗๗ 
 

  ๔.๕ รวมมือกับเครือขายประชาชนท่ีมีอยูแลวในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 บทบาทอํานาจาหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ป.ป.ช.จังหวัด 

  ความหมายของคําสําคัญ 
   คําวา “การทุจริต” หมายถึง ความประพฤติชั่ว 
   ถาเปนความประพฤติชั่ว ทางกาย เรียกวา  กายทุจริต 
   ถาเปนความประพฤติชั่ว ทางใจ เรียกวา มโนทุจรติ 
   ถาเปนความประพฤติชั่ว ทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต 
   ทุจริต (ก.) หมายถึง โกง คดโกง ฉอโกง 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หนา ๕๓๔) 
 อาจกลาวไดวา การทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง และคอรรัปชัน เปนคําท่ีมีความหมาย
เดียวกันกับคําวาทุจริต 
  พฤติกรรมการการฉอราษฎรบังหลวง 
  คือ การกระทําท้ังหลายของการทุจริตในหนาท่ี ราชการ การรีดนาทาเรน
ประชาชน การกินสินบน ตลอดจน ความอยุติธรรมอื่นๆ ท่ีขาราชการหรือบุคคลอื่นใด ใชเปน
เครื่องมือในการลิดรอนความเปนธรรมและ ความถูกตองตามกฎหมาย ตามระเบียบและตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย สวนใหญราษฎรผูเกี่ยวของ ในกรณีนั้นๆ จะเปน ผูรูเห็น 
สมยอม และสมคบในการกระทํา 
  ความหมายของการทุจริตตอหนาท่ี 
  การทุจริตตอหนาท่ี หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน
ตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวา
มีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงเชนนั้นจริง 
  ผลประโยชนสวนบุคคลหรือผลประโยชนสวนตัว 
  ผลประโยชนสวนบุคคล (สวนตัว) หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีมุงประโยชนสวน
ตนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนสวนตัวของบุคคลนั้นๆ เอง ประโยชนสวนตัวอาจหมายถึงส่ิงท่ี
เกิดขึ้นแลวเปนประโยชนเฉพาะตัวเอง และพวกพองก็ได 
  ผลประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ 
  หมายถึง ผลประโยชน หรือ สวัสดิการรวมกันของทุกคนส่ิงท่ีเกิดขึ้นแลวเปน
ประโยชนกับสวนรวม เรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนของทุกคนหรือสวนรวม 

 การขัดกันของประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนบุคคล 
 หมายถึง การท่ีผูดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีหรืออิทธิพลทาง
การเมืองไดนําเอาประโยชนของสวนรวม มาเปนประโยชนของตนและพวกพองหรือการท่ีบุคคล



๗๘ 
 

ไดกระทําการใดๆ เพ่ือใหงานหรือผลประโยชนของตนเองกาวหนาไป ดวยการยอมเสียคาใชจาย
เพ่ือใหไดประโยชนนั้นมา ซึ่งผลกระตอผลประโยชนของสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ 
 ลักษณะของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม 
 ๑. รับสินบนหรือประโยชนตางๆ 
 ๒. การใชอิทธิพล 
 ๓. การทําธุรกิจของตนเองที่เกี่ยวเนื่องกับตําแหนงหนาที่ 
 ๔. การใชขอมูลลับหรือการรูขอมูลภายใน 
 ๕. ทํางานนอกเวลาหรือการทํางานพิเศษ 
 ๖. การทํางานหลังออกจากตําแหนง/เกษียณ 
 ๗. ใชทรัพยสินราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
 ๘. การเกี่ยวพันทางเครือญาติ 
 ๙. การนําโครงการลงในเขตเลือกตั้งของตนเอง 
   
 
 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๑ 
เร่ือง “อํานาจ ผลประโยชน”  

 
วัตถุประสงค 

๑. ตระหนักรูถึงปญหาการทุจริตคอรรับชันในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. บอกไดวาระดับบุคคลและสังคม สามารถมีสวนรวมในการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัป

ชันได 
๓. บอกวิธีการปองกันและหลักเลี่ยงการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงานราชการ 
๔. เกิดจิตสํานึกในการปองกันปญหาทุจริตคอรรัปชัน 

 
เนื้อหา 

๑. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี 
๒. หนวยงานรับแจงเหตุการณทุจริตคอรรัปชัน 

 
กรณีศึกษา 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารราชนการของ อบจ.
ไดเสนอญัตติใชเงินสะสมในการจัดทําโครงการจัดหามุงไวใชปองกันโรคไขเลือดออกในเขตอําเภอท่ีมี
การแพรระบาดของโรคไขเลือดออก จํานวน ๙,๒๕๐ หลัง วงเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ตอสภา อบจ. 
และเม่ือไดรับการอนุมัติยายก อบจ. ไดรวมมือกับนาย ก ซ่ึงเปนเจาหนาท่ี อบจ. ดําเนินการจัดซ้ือมุง
ขนาด ๒x๒ เมตร ซ่ึงเปนขนาดท่ีไมมีจําหนวยาในทองตลาดท่ัวไป โดยนาย ก ไดไปติดตอรานคาใหผลิต



๗๙ 
 

มุงขนาดท่ีตองการ ตามจํานวนดังกลาว ในราคาหลังละ ๘๘.๕๐ บาท เปนเงิน ๘๑๘,๖๒๕ บาท 
หลังจากนั้นนาย ก ไดดําเนินการจดทะเบียนรานคาใหมเพ่ือผลิตมุงดังกลาวไปใชยื่นซองสอบราคาตอ 
อบจ. และไดรับการพิจารณาใหเปนคูสัญญากับ อบจ. ในวงเงิน ๑,๘๓๒,๕๐๐ บาท จากเหตุการณนี้
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายจากการซ้ือมุงในราคาสูงกวาความเปนจริง หลังหักภาษีแลว 
เปนจํานวน ๙๙๔,๕๖๐ บาท 
 
ประเด็น 
 ๑. การปฏิบัติหนาท่ีของนายก อบจ. ถูกตองหรือไม อยางไร 
 ๒. ทานคิดวาพฤติกรรมของนายก อบจ.ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือไม อยางไร 
 ๓. วิธีการในการปองกันการทุจริต คอรรัปชันในการปฏิบัติหนาท่ีของผูมีอํานาจ ทําไดหรือไม
อยางหร 
 ๔. ในฐานะประชาชนจะมีสวนรวมในการปองกันปญหาทุจริตในสวนราชการไดหรือไมอยางไร 
 
ใบงาน 
 ๑. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
 ๒. แบงกลุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตามประเด็นท่ีกําหนดให 
 ๓. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาหาขอมูลประกอบการอภิปรายหาเหตุผล 
 ๔. ใหผูเรียนสรุปแนวคิดท่ีไดจาการอภิปรายรวมกัน พรอมสรุปรายงานผล 
 ๕. ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง ตามท่ีกําหนด 
 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
 ใหผูเรียนจัดทํากิจกรรม/โครงการนําเสนอแนวทางการปองกันการทุจริตในสวนราชการ พรอม
จัดทํารายงานเสนอผูสอน 
 
ส่ือ/แหลงคนควา 
 ๑. สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
 ๒. เอกสารวิชาการ 
 ๓. สื่อ Internet 
 
 
 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๒  
เร่ือง “เลือกตั้ง อัปยศ” 

วัตถุประสงค 
 ๑. ตระหนักถึงปญหาการทุจริตการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน 



๘๐ 
 

 ๒. บอกหรืออธิบายไดวาตนเองสามารถปองกันปญหาการทุจริตการเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 ๓. แสดงความเห็นหรือเสนอวิธีการการมีสวนรวมในการปองกันหรือปฏิบัติเพ่ือปองกันการ
ทุจริตท่ีเกิดข้ึนได 
 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๑๙(๑๓) 
 ๒. สาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ฉบับใหม 
 
กรณีศึกษา 
 กรณีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แหงหนึ่งมีผูไปแจงความ
รองเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กกต.) พรอมเงิน ๓๐๐ บาท วามีคนสงเงินนี้มาใหพรอม
เอกสารไมลงนาม โดยขอใหไปลงคะแนนเลือกตั้งแกผูสมัครรายหนึ่ง (กําหนดหมายเลขผูสมัครใหดวย) 
แตตนเองไมขอรับเงิน และเห็นวาไมถูกตองและอาจมีการแจกเงินผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรายอ่ืน ๆ ดวยแลว จึง
มาแจงรองเรียนตอ กกต. จังหวัด กกต.จังหวัดจึงนําผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรายนั้นไปแจงวามกับตํารวจพรอม
หลักฐาน จากการสอบสวนเจาหนาท่ีตํารวจแจงวาไมสามารถหาพยานบุคคลมายืนยังไดวาผูสมัครราย
นั้นแจกเงินดังกลาวจริงจึงยังไมสามารถเอาผิดกับท้ังผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีถูกรองเรียนวาแจกเงิน และผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งรายอ่ืน ๆ ท่ีอาจรับเงินมาลงโทษตามกฎหมายได แตผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรายนั้นยังยืนยังวามี
ผูกระทําผิด เพราะมีการแจกเงินจริงมีหลักฐานชัดเจน กกต. และตํารวจควรจะตองหาคนผิดมาลงโทษ
ใหได 
 
ประเด็น 
 ๑. ในกรณีศึกษาทานคิดวามีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสามารถนําตัวคนกระทําความผิด
มาลงโทษไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๒. ถาจะไมใหเกิดกรณีการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในลักษณะนี้ ทานคิดวาประชาชนควรจะมี
สวนรวมปองกันปญหาในชุมชนของทานหรือไม  อยางไร 
 ๓. มีผูแสดงความเห็นวาท้ังผูใหและผูรับเงิน ควรจะตองละอายใจ และสํานึกวาไดทําบาปท่ีเปน
สิ่งผิดตอตนเอง ตอชุมชน และประเทศ ทานเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด มีคุณธรรมใดบางท่ีเก่ียวของ
กับปญหานี้ ควรนํามาอภิปรายรวมกันบาง 
 
ในงาน 
 ๑. ใหผูเรียนศึกษาจากกรณีศึกษา และนําผลจากการศึกษากรณีศึกษาพรอมวิเคราะห และ
นําเสนอเปนรายกลุมๆ ละ ๑ เรื่อง 
 ๒. ใหผูเรียนรวมกันคิดวิเคราะห และนําเสนอแนวทางปองกันการทุจริต จากเหตุการณ
ดังกลาว 
 



๘๑ 
 

กิจกรรมเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 ใหผูเรียนสรุปขาวเก่ียวกับการทุจริตการเลือกตั้ง และบันทึกลงในสมุดการเรียนรู 
 
ส่ือ/แหลงคนควา 
 - หนังสือพิมพ 
 - สื่อ Internet 
 - โทรทัศน 
 - สํานักงาน ป.ป.ช. 
 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๓ 
เร่ืองอะไรอยูในกลองไม 

 
วัตถุประสงค 
 ๑. ระบุปญหาการทุจริตจากการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีไมถูกตอง 
 ๒. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติตน เพ่ือการปองกันการทุจริตได 
 ๓. เกิดจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 
 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. ระเบียบวิธีปฏิบัติในการนําสินคาเขาประเทศ 
 ๒. คุณธรรมในการทํางานเพ่ือปองกัน หรือหลีกเลี่ยงการทุจริต 
 
กรณีศึกษา 
 นายเอียง (นามสมมติ) เปนพอคามีอิทธิพลในวงการธุรกิจและวงการเมือง ไดพานักการเมือง
และขาราชการชั้นผูใหญจํานวนประมาณ ๑๒ คน ไปเท่ียวเมืองจีน โดยนายเฮียงเปนผูออกคาใชจายให
ท้ังหมด 
 ในวันเดินทางกลับ นายเฮียง ไดสําแดงรายการสิ่งของโดยอางวาเปนของผูเดินทางท้ัง ๑๒ คน 
นําติดตัวเขามาแจงวาเปนไมแกะสลักธรรมดา บรรจุใน ๔ ลังใหญ เปนวิธีการท่ีนายเฮียง กระทําเพ่ือ
การลักลอบนําสินคาจากเมืองจีนเขาประเทศ และสรางความสนิทสนมคุนเคยและใหสิ่งของแก
เจาหนาท่ีผูตรวจเปนประจํา 
 คราวนี้นายเฮียงนําสิ่งของมาฝากนายเอ (นามสมมติ) เจาหนาท่ีผูตรวจสินคาและแจงวาสิ่งของ
เหลานี้เปนของผูโดยสาร ๑๒ คน ก็เกิดความเกรงใจและยังไดรับของฝากจากนายเฮียงก็ยิ่งเกรมใจ มาก
ข้ึนจึงไดคํานวลและจัดเก็บภาษีเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท นายเฮียงจึงใชใบเสร็จรับเงินคาภาษีดังกลาวเปน
ใบเบิกทางเพ่ือขนสงสิ่งของออกจากลานสนามบิน นายดี (นามสมมติ) ท่ีอยูบริเวณดังกลาวเห็นทาทาง
ผิดปกติจึงเขาไปสอบถาม นายเฮียงแสดงใบเสร็จรับเงินคาภาษีใหนายดี ตรวจดูแตนายดีเห็นวาใบรับ
เงินคาภาษีสําหรับสิ่งของ ๔ ลังใหญ ทําไมจึงเสียภาษีเพียง ๑,๐๐๐ บาท จึงขอกักของไวตรวจสอบ จาก



๘๒ 
 

การตรวจสอบพบวา ๒ ใน ๔ ลัง เปนงาชางแกะสลัก สวนอีก ๒ ลังเปนเครื่องลานครามโบราณของแท
สมัยราชวงศถัง 
 
 
ประเด็น 
 ๑. การทําหนาท่ีของนายเอ เปนการทุจริตจากการใชอํานาจหนาท่ีหรือไม เพราะเหตุใด และมี
ผลเสียหายอยางไร 
 ๒. การปฏิบัติตนของนายดี สอดคลองกับหลักคุณธรรมใด เพราะเหตุใด 
 ๓. ทานไดรับประโยชนอะไรบาง จากกรณีศึกษาเรื่องนี้ 
 
ใบงาน 
 ๑. ใหผูเรียนศึกษาในกรณีศึกษา 
 ๒. แบงกลุมอภิปรายตามประเด็นท่ีกําหนด 
 ๓. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลของการอภิปรายกลุม 
 ๔. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดท่ีไดจากผลการอภิปรายกลุม 
 ๕. ใหผูเรียนรวมกันวงแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
 ผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการ เพ่ือสงเสริมการปองปรามการทุจริต พรอมจัดทําสรุป
รายงานผลเสนอผูเสนอ 
 
ส่ือและแหลางเรียนรู 
 ๑. สื่อ Internet 
 ๒. ผูรู หรือหนวยงานเก่ียวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการนําสินคาเขาประเทศ 
  
 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๔ 
เร่ือง รถปลูกสะระแหน 

 
วัตถุประสงค 
 ๑. ระบุการทุจริตในการใชตําแหนงหนาท่ี 
 ๒. บอกคุณธรรมในการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือการปองกันการทุจริตได 
 ๓. เกิดจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต 
 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. การเสียภาษีการนําสินคาเขาประเทศ 



๘๓ 
 

 ๒. คูณธรรมในการทํางานเพ่ือปองกันหรือหลีกเลี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
กรณีศึกษา 
 ตามกฎหมายระบุวา ผูท่ีนําวัตถุดิบเขามาในประเทศเพ่ือใชผลิตสินคา แลวสงออกตางประเทศ
ภายใน ๑ ป นับแตท่ีนําวัตถุดิบเขามา จะสามารถขอรับคืนเงินภาษีนําเขาวัตถุดับท่ีจายไวตอนานํา
วัตถุดิบเขามา 
 เรื่องมีอยู วา มีผูประกอบธุรกิจรายหนึ่ งไดยื่นขอรับ คืนเงินภาษีนํ าเขาวัต ถุดับ รวม 
๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตอหนวยงานราชการท่ีไดเก็บภาษีนําเขาวัตถุดิบ โดยจัดทําหลักฐานวาไดสงสิ้นคา
ออกนอกประเทศ นั้นคือ ใบขนสิ้นคาขาออก จํานวน ๘ ฉบับ ใบขนสิ้นคาขาออกไดระบุวันท่ีขนสิ้นคา
ออกและหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกท่ีขนสิ้นคาออกนอกประเทศ ซ่ึงผานดานชายแดนทางภาคใตท่ีอยู
ติดกับประเทศมาเลเซียโดยผานดานชายแดน-ดานในเวลา ๑๕.๐๐ น. และผานดานชายแดน-ดานนอก 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ในวันเดี่ยวกัน โดยมีเจาหนาท่ีดานชายแดนท้ังดานในและดานนอก ตรวจสิ้นคาและลง
ชื่อกํากับไวในใบขนสิ้นคาขาออก 
 จากการศึกษาขอมูล และหลักฐานพบวาไมมีการใชรถบรรทุกรับจางขนสิ้นคาใหผูประกอบ
ธุรกิจรายนี้ และจากการดูรถท่ีมีหมายเลขทะเบียนตรงกันทุกท่ีระบุในใบสงสิ้นคาขาออกหรือไม ปรากฏ
วาเปนรถท่ีมีหมายเลขทะเบียนตรงกัน แตสภาพตามความเปนจริงคือ มีตนไมเลื้อยเต็มไปหมดไม
สามารถขับเคลื่อนไดแลว จึงเรียกวา “รถปลูกสะระแหน” ท่ีนี่เปนท่ีมาของการจัดทําเอกสารใบสงสิ้น
คาออกอันเปนเท็จ โดยทําทะเบียนรถท่ีไมไดใชแลวมาระบุในใบขนสิ้นคาขาออก 
 เม่ือไปถึงดานชายแดน-มาเลเซีย สภาพแวดลอมของดานท่ีนี่มีองคประกอบหลักคลายกับดาน
ชายแดนท่ัวไปคือ มีอาคารท่ีทําการมี “ดานใน” คือดานตรวจรถทุกคันท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศ 
ถาเปนรถบรรทุกสิ้นคาจะตองดําเนินพิธีการ โดยผูประกอบธุรกิจท่ีจะขนสิ้นคาออกจะตองยื่นเอกสารใบ
สงสิ้นคาขาออก โดยมีรายละเอียดหลักคือระบุสิ้นคา หมายเลขทะเบียนรถ เจาหนาท่ีดานชายแดนจะ
ทําการตรวจสุมสิ้นคา และตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถวาตรงตามใบสงสิ้นคาขาออกหรือไม ถา
ถูกตองเจาหนาท่ีจะผานการตรวจพรอมลง วัน เดือน ป เวลา ในใบขนสิ้นคาขาออก เม่ือผานดานนี้แลว
รถจะแลนออกไปท่ีชายแดน ซ่ึงมีระยะหาง ออกไปประมาณ  ๒๐๐-๓๐๐ เมตร จะมีอีกตําแหนง
เรียกวา “ดานนอก”เจาหนาท่ีประจําดานนอกจะตรวจใบขนสิ้นคาขาออกวาถูกตองหรือไม เจาหนาท่ี
ดานในไดลงชื่อผานการตรวจมาแลวหรือไม เมือตรวจสอบแลวเจาหนาท่ีประจําดานนอกจะลงชื่อผาน
การตรวจและลงวัน เวลา ในใบขนสิ้นคาขาออกอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นรถจึงแลนออกจากประเทศไทยไป
ยังดานชายแดนของประเทศมาเลเซีย 
 จากการตรวจสถานท่ีพบวา จากดานนอกของไทยไปยังดานชายแดนของประเทศมาเลเซียจะมี
ถนนเพียงเสนเดียวแลนตรงไปท่ีดานประเทศมาเลเซีย โดยท้ังสองจุดนี้มีระยะหางประมาณ ๕๐๐ เมตร 
ตามปกติควรจะใชเวลาแลนนานสักเทาไร 
 



๘๔ 
 

 นอกจากนั้นเจาหนาท่ีดานในและดานนอกยืนยันวาเปนลายมือชื่อของตนจริง โดยมีเวลาผาน
ดานใน เวลา ๑๕.๐๐ น. แตเวลาผานดานนอกลงเวลา ๑๓.๐๐ น. ในใบขนสินคาขาออก ซ่ึงเปน
หลักฐานเท็จท่ีทําข้ึนอยางลวกๆ 
 
 
 
ประเด็น 
 ๑. การกระทําของเจาหนาท่ีดานชายแดนกระทําทุจริตหรือไม และมีผลกระทบใหเกิดความ
เสียหายอยางไร 
 ๒. จากกรณีศึกษาทานคิดวาเจาหนาท่ีดานชายแดนควรใชหลักธรรมใดในการดํารงชีวิต เพราะ
อะไร 
 ๓. จากการศึกษาตามกรณีศึกษาทานไดประโยชนอะไรบาง 
 
ใบงาน 
 ๑. ใหผูเรียนศึกษากรณีศึกษา 
 ๒. แบงกลุมผูเรียนอภิปรายตามประเด็นท่ีกําหนด 
 ๓. ใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการอภิปรายกลุม 
   ๔. ใหผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิดท่ีไดจากผลการอภิปรายกลุม 
 ๕. ใหผูเรียนวางแผนและจัดทํากิจกรรมการเรียนรูตอเนื่องพรอมสรุปรายงานผล 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
 ผูเรียนรวมกันจัดทํากิจกรรม/โครงการ เพ่ือสงเสริมการปองกันปราบปรามการทุจริตพรอม
จัดทําสรุปรายงานผลเสนอผูสอน 
 
ส่ือและแหลงเรียนรู 
 ๑. สื่อ Internet 
 ๒. ผูรู หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสินคาเขาประเทศ 
 
 
 
 

กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๕ 
เร่ือง ๒ โรงรับจํานําทําพิษ 

 
วัตถุประสงค 
 ๑. วิเคราะหพฤติกรรมและโทษของผูกระทําความผิดไดอยางมีเหตุผลและหลักกฎหมาย 



๘๕ 
 

 ๒. นําหลักธรรมมาวิเคราะหในสถานการณท่ีเกิดข้ึนได 
 ๓. บอกวิธีการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามการทุจริต 
 ๔. ไดขอคิดจากการศึกษากรณีตัวอยางในการกระทําการทุจริต 
 
เนื้อหาสาระ 
 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
กรณีศึกษา 
 ณ ตําบลมะขามปอม ชาวบานสวนมากมีอาชีพทําไร ทําสวน ในหลายๆ ครั้งจะมีรายไดไมพอ
กับคาใชจายตางๆ มีรายไดไมแนนอนใน ๑ ป เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตจากไรนาแลว หากบางปมีเงินเหลือ
จากการใชหนี้คาเชานา เชาไร คายาฆาแมลง คาปุย และอ่ืนๆ แลวมักจะซ้ือทองหรือเครื่องใชไฟฟา 
และทรัพยสินท่ีชอบไว ซ่ึงชาวบานมักจะมีความคิดเหมือนกันวา เม่ือยามชักหนาไมถึงหลัง เปดเทอมลูก
ตองใชเงินซ้ือเสื้อผานักเรียน คาเทอม และคาใชจายอ่ืนตามมาอีกมาก ก็จะไดนําทรัพยสินไปจํานําท่ีโรง
รับจํานํา หรือรานขายทองในตัวจังหวัด 
 นายฉลาด นายกเทศมนตรี ตําบลมะขามปอม ไดสังเกตพฤติกรรมของชาวบานมาหลายปจึงคิด
วาแทนท่ีชาวบานจะเอาทรัพยสินไปจํานําในตัวจังหวัดเสียคาดอกเบี้ยใหกับคนตางถ่ิน ถาเทศบาล
มะขามปอมตั้งโรงรับจํานําจะไดเงินจากดอกเบี้ยและสวนตางของทรัพยสินท่ีนําออกมาขายเม่ือหลุด
จํานําแลว เงินจํานวนนี้จะไดนําเขาเปนรายไดของเทศบาลตําบล เพ่ือใชในการพัฒนาตําบลของตน
ตอไป จึงตั้งโรงรับจํานําข้ึนชื่อวา “โรงรับจํานํามะขามปอม” มีรายไดปละกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หลายปตอมามีการผลัดเปลี่ยนนายกเทศมนตรีตําบลมะขามปอมเรื่อยมา และกิจการโรงรับจํานํา
มะขามปอมเจริญรุงเรืองมีรายไดเปนกอบเปนกํา จนกระท่ังนายซ่ือนอย ไดรับเลือกเขามาเปน
นายกเทศมนตรีตําบลมะขามปอมคนปจจุบัน เห็นวากิจการโรงรับจํานํามะขามปอมมีรายไดดีมาก 
อยากไดสวนแบงจากผลประกอบการนั้นบาง จึงไดตั้งโรงรับจํานําของตนเอง ใหภรรยาเปนผูจัดการดูแล 
และตนเขาเปนคณะกรรมการบริหาร ณ ตําบลมะขามปอมนั้นเองและโรงรับจํานําของของตนใหญโตมี
รายไดสมใจ 
 
 
ประเด็นคําถาม 
 ๑. จากกรณีศึกษานายซ่ือนอย นายกเทศมนตรีตําบลมะขามปอมคนปจจุบัน ตั้งโรงรับจํานํา
ของตน ณ ตําบลมะขามปอม มีความผิดทางวินัย และอาญา หรือไม เพราะเหตุใด 
 ๒. นายฉลาดมีความผิดในการทุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๓. ใครเปนผูมีคุณธรรมและไมมีคุณธรรมในการทํางานใหกับรัฐ 
 ๔. หากทานเปนชาวบานตําบลมะขามปอมทราบเรื่องตามเหตุการณในกรณีศึกษาทานจะทํา
อยางไร เพราะเหตุใด 
 
ใบงาน 



๘๖ 
 

 ๑. แบงกลุมผูเรียนกลุมละ ๓-๔ คน และใหศึกษากรณีศึกษาเรื่อง “โรงรับจํานําทําพิษ” จด
บันทึกความคิดเห็นของตนตามประเด็น ๑-๔ และใหสมาชิกในกลุมนําเสนอขอคิดเห็นของตนเองตอ
กลุมแลวชวยกันวิเคราะหสรุปเปนผลงานของกลุมโดยใชความรูจากกฎหมายการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบ 
 ๒. ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลสรุปของกลุมในหองเรียน และผูสอนชวยเติมเต็มพรอม
สอดแทรกความรูเรื่องการปองกันการทุจริต คุณธรรม ความซ่ือสัตย 
 ๓. ใหผูเรียนคนควาทํารายงานเรื่องจริงเก่ียวกับการทุจริตของขาราชการในรูปแบบตางๆ และ
เสนอแนวทางปองกันและปราบปราม คนละเรื่อง 
 
 
กิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง 
 ใหผูเรียนคนควาทํารายงานเรื่องจริงเก่ียวกับการทุจริตของขาราชการในรูปแบบตางๆ และ
เสนอแนวทางปองกันและปราบปราม คนละเรื่อง 
 
ส่ือและแหลงคนควา 
 เอกสาร พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 www.nacc.go.th 
 
 
 

 
กรณีศึกษาเร่ืองที่ ๖ 

เร่ือง ๔ “ทุจริตประปา” 
 
วัตถุประสงค 
 ๑. วิเคราะหพฤติกรรมและโทษของผูกระทําความผิดไดอยางมีเหตุผลและหลักกฎหมาย 
 ๒. นําหลักคุณธรรมมาวิเคราะหในสถานการณท่ีเกิดข้ึนได 
 ๓. บอกวิธีการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามการทุจริต 
 ๔. เกิดจิตสํานึกการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๕. ไดขอคิดจากการศึกษากรณีตัวอยางในการกระทําการทุจริต 
 
เนื้อหาสาระ 
 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

http://www.nacc.go.th/


๘๗ 
 

กรณีศึกษา 
 องคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่งไดประกาศสอบราคาจางเหมาระบบประปาหมูบาน ใน
วงเงิน๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหางหุนสวนคอนกรีตจํากัดแหงหนึ่งเสนอราคาต่ําสุดเปนผูไดรับเลือกให
กอสรางระบบประปาดังกลาว นายกิจจา ประธานคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล เปน
ประธานกรรมการ นายขรรคชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการ นอกจากนี้ยังมี
กรรมการบริหารและผูแทนประชาคมหมูบานอีก ๒ คน รวมเปนกรรมการ โดยมีนายคะนึง หัวหนาสวน
โยธา เปนผูควบคุมงานกอสราง ซ่ึงนายกิจจา นายขรรคชัย และนายคะนึง ไดรวมกันเรียกรับเงินจาก
หางหุนสวนคอนกรีตจํากัด จํานวน ๑๐ เปอรเซ็นตของวงเงินคาจางกอสรางหรือประมาณ ๔๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือเปนการตอบแทนในการเบิกจายเงินคากอสราง แตหางหุนสวนคอนกรีตจํากัด ไดขอตอรอง
เหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท และไดแจงความกับเจาหนาท่ีตํารวจกองบังคับการสอบสวนสืบสวน โดยวางแผน
เขาจับกุมนายกิจจา กับคณะ ไดพรอมกับเงินของกลาง 
 
ประเด็น 
 ๑. ใหผูเรียนวิเคราะหตัวผูกระทําการทุจริตรายบุคคลวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ๒. ใหผูเรียนวิเคราะหการขาดคุณธรรม จริยธรรม ของแตละบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 

 
 

ใบงาน  
 ๑. ใหผูเรียนฝกวิเคราะหรูปแบบการทุจริตจากแหลงขาวตางๆ 
 ๒. ใหผูเรียนวิเคราะหผลดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. ใหผูเรียนเสนอแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
กิจกรรมเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 มอบหมายใหผูเรียน ศึกษากรณีตัวอยางการกระทําทุจริตท่ี ป.ป.ช.ชี้มูลและผูมีอํานาจหนาท่ีได
สั่งลงโทษแลว จากเว็บไซตของ ป.ป.ช. พรอมวิเคราะหประเด็นตามใบงานและเสนอวิธีการมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตนํามาเสนอในรายงาน คนละ ๑ เรื่อง 
 
สื่อแหลงคนควา 
 ๑. มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 
 ๒. เว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 
 ๓. สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
 
 

กรณีศึกษาเรื่องท่ี ๗ 
เร่ือง ๕ น้ําทวมจริงหรือ 

 

http://www.nacc.go.th/


๘๘ 
 

วัตถุประสงค 
 ๑. ผูเรียนสามารถตัดสินไดวาพฤติกรรมของเจาหนาท่ีตามกรณีตัวอยางเปนการทุจริตตามกรณี
ใด 
 ๒. ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอันเปน
เหตุสืบเนื่องมาจากการทุจริตในกรณีดังกลาว 
 ๓. ผูเรียนสามารถแจงเบาะแสตอผูมีหนาท่ีในการปองกันการตรวจสอบและการปราบปราม
การทุจริตได 
 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. ผลประโยชนทับซอน และการทุจริต กรณีการรับทรพัยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
 ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙(๓) 
 ๓. ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ๔. คุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
 ๕. เครือขายการมีสวนรวมของประชาชนและชองทางการรองเรียนการทุจริต 
 
กรณีศึกษา 
 เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย เชน น้ําทวม ภัยหนาว ตามจํานวนวันท่ีราชการกําหนดไว ทางราชการ
ไดวางแนวทางในการปฏิบัติราชการไววา สามารถจัดซ้ือจัดจางพัสดุดวยวิธีพิเศษ เพ่ือใหไดสิ่งของ เชน 
อาหาร ยา เสื้อผา ขาวของเครื่องใช หรือ สาธารณูปโภค เชน การซอมแซมถนนหนทาง ระบบไฟฟา 
ประปา ฯลฯ เพ่ือชวยเหลือ หรือบรรเทาทุกขประชาชนผูเดือดรอน กรณีศึกษาท่ียกมาใหพิจารณาเปน
กรณีของขาราชการระดับสูงของอําเภอแหงหนึ่ง ซ่ึงมีอํานาจในการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางพัสดุเพ่ือ
ชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
 “นาย จ. เปนขาราชการระดับสูงของอําเภอแหงหนึ่ง ไดรายงานเหตุดวนสาธารณภัย วาเกิด
อุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ท้ังท่ีในชวงเวลานั้นไมมีอุทกภัย หรือฝนตกหนักแตอยางใด การรายงาน
เหตุดวนสาธารณภัยอันเปนความเท็จดังกลาว ทําใหนาย จ.ไดใชเปนเหตุอนุมัติใหวาจางผูรับจาง ท้ังท่ี
รูอยูแลววา คณะกรรมการฯ (คณะกรรมการท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดจาง) ไมไดดําเนินการเจรจา
ตอรองราคากับผูรับจางตามระเบียบฯ 
 
ประเด็น 
 ๑. จากกรณีตัวอยาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๙(๓) เปนการทุจริตหรือไม กรณี
ใด 
 ๒. ตอกรณีดังกลาว อํานาจในการตรวจสอบการทุจริต การชี้มูลความผิด เปนอํานาจของ 
ป.ป.ช. หรือไม 



๘๙ 
 

 ๓. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอประชาชนท่ัวไปอันเนื่องมาจากพฤติกรรมดังกลาว ชองทางการ
รองเรียนเพ่ือใหมีการตรวจสอบ และการสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนเพ่ือปองกันการเกิดพฤติกรรมการ
ทุจริตดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
ใบงาน 
 แบงกลุมผูเรียน ใหกลุมรวมกันวิเคราะห รวมกันแสดงความเห็นและหาขอสรุปเปนความ
คิดเห็นรวมกัน และตัวแทนกลุมนําเสนอ กรณีตัวอยางตามประเด็นตอไปนี้ 
 ๑. พฤติกรรมดังกรณีตัวอยาง เปนการทุจริตหรือไม อยางไร 
 ๒. หากกรณีดังกลาวเปนการกระทําทุจริต อํานาจในการตรวจสอบเปนของหนวยงานใด และมี
ชองทางในการสงขาวสารการทุจริตใหผูมีหนาท่ีตรวจสอบทราบไดอยางไรบาง 
 ๓. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง ตอครอบครัว ตอชุมชนและสังคม อันเปนผลมาจากเหตุแหง
การกระทําดังกลาว 
 ๔. ตองเรงสรางคุณธรรมใดบางใหเกิดข้ึนในสังคมเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริตดังกลาว 
 
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 ๑. มอบหมายผูเรียนรายบุคคล ศึกษากรณีตัวอยางการกระทําทุจริตท่ี ป.ป.ช. ชี้มูลและผูมี
อํานาจหนาท่ีไดสั่งลงโทษแลว จากเว็บไซดของ ป.ป.ช. พรอมวิเคราะหตามประเด็น ๑-๔ ตามใบงาน
และนํามาเสนอเปนรายงาน คนละ ๑ เรื่อง 
 
ส่ือ แหลงคนควา 
 ๑. มุมสงเสริมการเรียนรูดานการปองกันปราบปรามการทุจริต หองสมุดประชาชน 
 ๒. เว็บไซด สํานักงาน ป.ป.ช. 
 
แหลงอางอิง 
 ๑. เว็บไซด สํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th เขาถึงได ณ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 



๙๐ 

 

คณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม 
หลักสูตรการปองกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา  

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

๑. พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร.   ประธานคณะทํางาน 
๒. ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม   รองประธานคณะทํางาน 
๓. พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, ดร.  คณะทํางาน 
๔. พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที  คณะทํางาน 
๕. พระมหาสุทิตย  อาภากโร, ดร.  คณะทํางาน 
๖. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ, รศ.  คณะทํางาน 
๗. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร.  คณะทํางาน 
๘. พระครูสังฆรักษจักรกฤษณ ภูริปฺโญ คณะทํางาน 
๙. ผศ.ดร.โกนิฏฐ ศรีทอง   คณะทํางาน 



๑๑๘ 
 

 
 

คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ท่ี   ๗๖๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสูตร การปองการทุจริตตามแนว
พระพุทธศาสนาสาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
 เพ่ือใหการดําเนินโครงการฝกอบรมหลักสูตร การปองการทุจริตตามแนว

พระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงานโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรการปองการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ประกอบดวย 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป   รองประธานกรรมการ 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
 คณบดีคณะพุทธศาสตร   กรรมการ 
 คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร   กรรมการ 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร   กรรมการ 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  กรรมการ  
 ผูอํานวยการสถาบันวิปสสนาธุระ  กรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายตรวจสอบและประเมินผล กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม  กรรมการ 
 นายภาส  ภาสสัทธา    กรรมการ 
 นายชัยรัตน  ขนิษฐบุตร   กรรมการ 
 นายมนตชัย  วสุวัต    กรรมการ 
 นายธิติ  เมฆวณิชย    กรรมการ 
 นายประทีป  คงสนิท    กรรมการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๑๙ 
 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

 รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป   ประธานกรรมการ 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร   รองประธานกรรมการ 
 พระมหาสุทัศน  ติสฺสรวาที   กรรมการ 
 พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต   กรรมการ 
 พระมหาสุทิตย อาภากโร   กรรมการ 
 พระมหาสุรศกัดิ์  ปจฺจนฺตเสโน   กรรมการ 
 ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง    กรรมการ 
 อาจารย ดร.พิเชฐ  ท่ังโต   กรรมการ 
 ผศ.ดร.สิริวัฒน  ศรีเครือดง   กรรมการ 
 ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร   กรรมการ 
 ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข    กรรมการ 
 ผศ.ดร.ธัชชนันท  อิศรเดช   กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น    กรรมการ 
 ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก    กรรมการ 
 อาจารยเกษม  แสงนนท   กรรมการ 
 อาจารย ดร.อภิษฎาข ศรีเครือดง  กรรมการ 
 อาจารย ดร.จิดาภา เรงมีศรีสุข   กรรมการ 
 พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺโญ, รศ.  กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารยประสิทธิ์  พุทธศาสนศรัทธา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารย สุวัฒนสัน  รักขันโท   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารยรัฐพล  เย็นใจมา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 อาจารย ดร.อนุวัต กระสังข   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการฝายพิธีการ 

 อาจารย ดร.พิเชฐ  ท่ังโต   ประธานกรรมการ 
 พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ  รองประธานกรรมการ 
 พระสมุหสมศักดิ์ สิริสาโร   กรรมการ 
 พระประเสริฐ  วรธมฺโม    กรรมการ 
 อาจารยเดช  ชูจันอัด    กรรมการ 
 อาจารยผดุง  วรรณทอง   กรรมการ 
 พระวินัยธรเอนก  เตชวโร   กรรมการและเลขานุการ  
 พระดาวเหนือ  ฐานทินฺโน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายชัยณรงค  ธรรมธีรภรณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  



๑๒๐ 
 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 

 นายธวัชชัย  สมอเนื้อ    ประธานกรรมการ 
 ผศ.พลวัฒน  ชุมสุข    รองประธานกรรมการ 
 อาจารย ดร.บุษกร  วัฒนบุตร   กรรมการ 
 อาจารย ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี   กรรมการ 
 อาจารย ดร.เดชา  กัปโก   กรรมการ 
 นายสุภัทรชัย  สีสะใบ    กรรมการ 
 นายเอกพันธ  วิมานทอง   กรรมการ 
 นางสาวปยวรรณ  หอมจันทร   กรรมการ 
 นายวัชรพล  พูลทอง    กรรมการ 
 พระมหาพุทธศักดิ์  ฐานิสฺสโร   กรรมการและเลขานุการ 
 นายเรืองยศ  หวังสุขใจ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายวรวุฒิ  ระมั่งทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายสุนีย  ถึงปดชา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดสถานท่ีพัก และปฏิคม 

 พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน   ประธานกรรมการ 
 พระวิหาญชัย  อนุตฺตโร    รองประธานกรรมการ 
 พระนคร  อริโย     กรรมการ 
 พระมหาอภิวัฒน  กิตฺติวณฺโณ   กรรมการ 
 พระมหาอภิชาต  ธมฺมาภินนฺโท   กรรมการ 
 พระมหาปรมินทร  จิตญาโณ   กรรมการ 
 พระมหาอนุพงษ  อกฺขรฺู   กรรมการ 
 พระจาตุรงค  อาจารสุโภ   กรรมการ 
 พระอัครเดช  ญาณเตโช   กรรมการ 
 พระกันยาสิทธิ์  กิตฺตวณฺโณ   กรรมการ 
 พระภานุรักษ  สิริจนฺโท    กรรมการ 
 พระเกรียงไกร  อธิปฺโญ   กรรมการ 
 พระกิตติภูมิ  วชิรกิตฺตโก   กรรมการ 
 พระณรงคเดช  อธิมตฺโต   กรรมการ 
 แมชีศรินรัตน ชิตะธรรมสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวราตรี  รัตนโสภา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการสวัสดิการอาหารและของท่ีระลึก 

 อาจารย ดร.ยุทธนา  ประณีต   ประธานกรรมการ 
 นายสุวิทย  แซวรัมย    กรรมการ 



๑๒๑ 
 

 นางสาววันเพ็ญ  ฉายสะอาด   กรรมการ 
 นางสาวสุกัญญา  แจงนคร   กรรมการ 
 นางสาวปวีณา  สิงหคําคา   กรรมการ 
 นางสาววิไลวรรณ  รังสรอย   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสุมาลี  บุญเรือง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาววิภา  สิงหคําคา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการฝายเลขานุการ 

 ผศ.ดร.โกนิฏฐ  ศรีทอง    ประธานกรรมการ 
 นางสาววิไลวรรณ  รังสรอย   รองประธานกรรมการ 
 นางสุปรียา  บุญสนิท    กรรมการ 
 นางสาววาสนา  ใจประเสริฐ   กรรมการ 
 นายอานนท  นรมาตร    กรรมการ 
 นายสุวิทย  แซวรัมย    กรรมการ  
 นายสดใส  เจือจันทร    กรรมการ 
 นางสาวสุรียพร  มวงพันธ   กรรมการ 
 นางสาวรุงอําพร  บุญรอดดวง   กรรมการ 
 นายศักดิ์รพี  พันพา    กรรมการ 
 นางสาวดวงฤดี  ธนะสาร   กรรมการ 
 นายเอกชัย  บุญเพ็ชร    กรรมการ 
 นางสาวราตรี  รัตนโสภา   กรรมการ 
 นายขวัญตระกูล  บุทธิจักร   กรรมการ 
 นางสาววิภา  สิงหคําคา   กรรมการ 
 นางสาวปวีณา  สิงหคําคา   กรรมการ 
 นายพิทวัฒน  มโนรัตน    กรรมการและเลขานุการ 
 พระสุนทรกมล  มณิโชโต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 พระมหานิรุต  มนฺตภาณี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายธวัช  แยมปว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวสุภัทรา  ทองดี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นางสาวกัญญาภัค  เจริญดี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๑๙    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
(พระพรหมบัณฑิต) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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