
หัวข้อ “การป้องกนัและการปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ”

บรรยายโดย      นายกล้านรงค์  จันทิก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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หลกัสูตรธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน  จัดโดยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่
วนัจันทร์ที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2558  เวลา 13.00 – 15.00 น.



นักบริหาร
นักบริหาร   คอื บุคคลในระดบับังคบับัญชาที่มีฐานะส าคญั

ของหน่วยงาน  โดยรับการพจิารณาว่าเป็นคนด ี มีความสามารถ  

จึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บริหาร

หน้าที่ในการบริหาร    จึงเป็นผู้มีเกยีรติและเป็นผู้สร้าง

ความเจริญให้หน่วยงานน้ัน ๆ

ผู้บริหาร ต้องเป็นผู้มีความสามารถ  มีความรู้  และต้อง

กล้ายนืหยดัท าในส่ิงที่ถูกต้อง
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คุณสมบัตขิองนักบริหาร

1.  ต้องรอบรู้ 6. มคีวามเห็นใจผู้น้อย

2. โปร่งใส 7. เทีย่งธรรม

3.  เป็นผู้น า 8. ท างานร่วมกนั

4.  เสียสละ อดทน 9. รับผดิชอบ

5. มมีนุษยสัมพนัธ์ 10. กล้ายนืหยดัท าในส่ิงทีถู่กต้อง
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คอร์รัปช่ัน
ค าว่า “คอร์รัปช่ัน” 

ความหมายตามพจนานุกรม

“โกง เบียดเบียน ทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง รับสินบน”

ความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา

ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 147 - 166

ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามมาตรา 200 - 205
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ความหมายของค าว่า คอร์รัปช่ัน  

5

CPI  (Corruption Perceptions Index 2555)

การคอรร์ปัชนัขนาดใหญ่ (Grand corruption)

เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรฐัระดบัสงูเพ่ือบิดเบอืนนโยบาย
หรือใช้อ านาจรฐัในทางมิชอบ เพ่ือให้ผูน้ าหรือผูบ้ริหารประเทศ
ได้รบัผลประโยชน์จากการใช้ทรพัยากรของชาติ

การคอรร์ปัชนัขนาดเลก็ (Petty corruption)

เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรฐัระดบักลาง ระดบัล่าง  ต่อประชาชน
ทัว่ไป   โดยการใช้อ านาจท่ีได้รบัมอบหมายในทางมิชอบ



ความหมายของค าว่า คอร์รัปช่ัน
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CPI  (Corruption Perceptions Index 2555)

การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอให้   สญัญาว่าจะให้
ผลประโยชน์ ในรปูของเงิน ส่ิงของ และส่ิงตอบแทนต่างๆ เพ่ือจงูใจให้
เกิดการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี

การยกัยอก (Embezzlement) คือ น าเงินหรือส่ิงของท่ีได้รบั
มอบหมายให้ใช้ในราชการ มาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมอ่ืน
ท่ีไม่เก่ียวข้อง

การอปุถมัภ์ (Patronage) การเล่นพรรคเล่นพวก 
ด้วยการคดัเลือกบคุคลจากสายสมัพนัธท์างการเมือง (connection) 
เพ่ือเข้ามาท างานหรือเพ่ือให้รบัผลประโยชน์ โดยไม่ค านึงถึงคณุสมบติั
และความเหมาะสม



ความหมายของค าว่า คอร์รัปช่ัน
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CPI  (Corruption Perceptions Index 2555)

การเลือกท่ีรกัมกัท่ีชงั (Nepotism)
เป็นรปูแบบการเล่นพรรคเล่นพวก โดยจะใช้อ านาจท่ีมีในการ
ให้ผลประโยชน์หรือให้หน้าท่ีการงานแก่เพ่ือน ครอบครวั  หรือ
บคุคลใกล้ชิด  โดยไม่ค านึงถึงคณุสมบติัและความเหมาะสม

ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of interest)
คือ การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวั  
กบัผลประโยชน์ส่วนรวม



ความมั่นคงของชาติ

ความมั่นคงของชาติ  มีปัจจัยที่ส าคญัคอื

1.  เศรษฐกจิ

2.  การเมือง

3.  สังคม
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รูปแบบการคอร์รัปช่ัน

1.  รับสินบน
2.  การใช้อทิธิพลส่วนตัว
3.  การใช้ข้อมูลลบั
4.  การรับของขวญั
5.  การท างานนอกเวลา
6.  การท างานหลงัพ้นต าแหน่ง
7.  การเกีย่วพนัทางเครือญาติ
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การตรวจสอบ
ภายนอก - สภา

- พนักงานสอบสวน

- องค์กรอสิระ

- ภาคประชาชน

- ฯลฯ

ภายใน - ผู้บังคบับัญชา

- ผู้ตรวจสอบภายใน
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คอร์รัปชัน  = อ านาจ - การตรวจสอบ
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คอร์รัปชันเชิงนโยบาย

1.  ใช้อ านาจสูงสุดของรัฐ

1.1 นโยบาย

1.2 รัฐธรรมนูญ

2.  มิได้กระท าเพือ่ประโยชน์สาธารณะ  แต่เพือ่ประโยชน์ส่วนบุคคล

3.  ท าลายระบบการปกครอง  ทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  สังคม
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การกระท าความผดิทางกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารราชการแผ่นดนิ
ทีก่่อให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ  เพือ่เอือ้ประโยชน์แก่ธุรกจิของตนหรือพวกพ้อง

บริษทั ก

1

2

3

4

ผู้บริหาร 
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คอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย  

ประกอบ ม.4 พ.ร.บ.ป.ป.ช.
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พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

มาตรา 4 “ร ่ารวยผดิปกติ”  หมายความว่า

- การมีทรัพย์สินมากผดิปกติ หรือ
- มีทรัพย์สินเพิม่ขึน้มากผดิปกต ิหรือ
- การมีหนีสิ้นลดลงมากผดิปกติ หรือ
- ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร  สืบเนื่องมาจาก   
การปฏิบัตติามหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่



การกระท าความผดิทางกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารราชการแผ่นดนิ
ทีก่่อให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ  เพือ่เอือ้ประโยชน์แก่ธุรกจิของตนหรือพวกพ้อง

บริษทั ก

1

2

3

4

ผู้บริหาร 
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คอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย
1.  ใช้อ านาจสูงสุดของรัฐ

1.1 นโยบาย 1.2 รัฐธรรมนูญ
2.  มไิด้กระท าเพือ่ประโยชน์สาธารณะ  แต่เพือ่ประโยชน์ส่วนบุคคล
3.  ท าลายระบบการปกครอง  ทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  สังคม



ประเทศไทย
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ปี ค.ศ. หน่วย : ล้านเหรียญสหรฐั

2002 4,954
2003 6,080
2004 7,246
2005 11,987
2006 11,513
2007 10,427
2008 20,550
2009 14,769
2010 24,238
2011 29,114
รวม 140,878
เฉล่ีย 14,088
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ผูข้าย 
50,000 ล.

ผูซ้ื้อ 
100,000 ล.

IMPORT
100,000 ล.

EXPORT
50,000 ล.

ส่งเงินออก



ผลกระทบจากการทุจริต
1.  เพิม่ต้นทุนการด ารงชีวติ สินค้า บริการ สาธารณูปโภค

รักษาพยาบาล ความปลอดภยั ภาษี
2.  คุณภาพชีวติตกต า่
3.  สูญเสียงบประมาณในการพฒันาประเทศ
4.  สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
5.  ศีลธรรม คุณธรรม เส่ือมสลาย
6.  ท าลายเศรษฐกจิ  การเมอืง  สังคม
7.  เส่ือมเสียภาพลกัษณ์ของประเทศ 
8.  การล่มสลายของชาติ
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สาเหตุของการทุจริต

กระแสบริโภคนิยม  วตัถุนิยม             

 โครงสร้างสังคมไทย ระบบอุปถัมภ์

 กระบวนการยุตธิรรมไม่เข้มแขง็          

 การแทรกแซงจากผู้มอีทิธิพลและนักการเมอืง   
ความเบ่ือหน่ายและเพกิเฉยของประชาชนต่อการทุจริต

19



20



สาเหตุของการทุจริต

กระแสบริโภคนิยม  วตัถุนิยม             

 โครงสร้างสังคมไทย ระบบอุปถัมภ์

 กระบวนการยุตธิรรมไม่เข้มแขง็          

 การแทรกแซงจากผู้มอีทิธิพลและนักการเมอืง   
ความเบ่ือหน่ายและเพกิเฉยของประชาชนต่อการทุจริต
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สาเหตุแห่งการกระท าความผดิของข้าราชการ

1.  ไม่รู้
2.  จ าเป็น

2.1 เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ
2.2 เกรงกลวั

3. ทุจริต
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โดย     นายกล้านรงค์  จันทิก  
อดตีกรรมการ ป.ป.ช.



สาเหตุแห่งการกระท าความผดิของข้าราชการ

1.  ไม่รู้
2.  จ าเป็น

2.1 เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ
2.2 เกรงกลวั

3. ทุจริต
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พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

“ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อืน่เช่ือว่า
มีต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่น้ัน
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี ้เพือ่แสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อืน่



สภาพปัญหาการเมืองไทย

1. ความไม่มีเสถยีรภาพของรัฐบาล
2.   ความขัดแย้งทางความคดิทางการเมือง
3.   ประชาชนยงัไม่เข้าใจค าว่า “ประชาธิปไตย”
4.   เกดิ “นักธุรกจิการเมอืง” หรือ 

“ธนกจิการเมือง”
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สภา บริหาร

นักการเมือง

-ก ำหนดนโยบำย
-ออกกฎหมำย

-ควบคุมกำรบริหำร
งำนกระทรวง ทบวง

หลายพรรค

นักธุรกจิ 
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สภา บริหาร

นักธุรกจิ
การเมอืง

-ก ำหนดนโยบำย
-ออกกฎหมำย
-ควบคุมกำรบริหำร
งำนกระทรวง ทบวง

-ควบคุมกำรตรวจสอบ



อปุสรรคของการพฒันาทางการเมือง

1. ยดึระบบอุปถมัภ์มากกว่าระบบคุณธรรม

2.  นับถือคนมีอ านาจ  มีเงิน

3.  คนมอีุดมการณ์ไม่เข้ามาท างานให้สังคม
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อปุสรรคของการพฒันาทางการเมือง

1. ยดึระบบอุปถมัภ์มากกว่าระบบคุณธรรม

2.  นับถือคนมีอ านาจ  มีเงิน

3.  คนมอีุดมการณ์ไม่เข้ามาท างานให้สังคม
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ปัญหาการเมืองไทย

ปัญหาการเมอืงไทยอนัเป็นสาเหตุส าคญัทีน่ ามาสู่
การปฏิรูปในปัจจุบัน

 เกดิการประท้วงต่อต้านรัฐบาลช่วง
เดอืนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดอืนพฤษภาคม 2557

สาเหตุ
 ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
 แก้ไขรัฐธรรมนูญทีม่าของสมาชิกวุฒิสภา
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เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย

 30 พ.ย. 2556 – 1 ธ.ค. 2556  = ปะทะกนัทีม่หาวทิยาลยัรามค าแหง
เสียชีวติ 4 คน  บาดเจ็บ 57 คน

 8 ธ.ค. 2556  =  ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 153 คน ลาออก
 9 ธ.ค. 2556    = รัฐบาลยุบสภา จัดให้มีการเลอืกตั้ง 2 ก.พ. 2557
 13 ม.ค. 2557  = กลุ่ม กปปส. ชุมนุมปิดถนนสายหลกัในกรุงเทพฯ  

น าไปสู่ความรุนแรงและมีการปะทะกนั
 26 ม.ค. 2557 = กลุ่ม กปปส. ขดัขวางการเลอืกตั้งล่วงหน้า
 2 ก.พ. 2557  = เลอืกตั้งไม่ได้
 5 ก.พ. 2557  =  ศาลอาญาออกหมายจับแกนน า กปปส. 19 คน
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เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย
 28 ก.พ. 2557  =  กปปส. เลกิปิดถนนเข้าไปชุมนุมในสวนลุมพนีิ

รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
 21 ม.ีค. 2557  = ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยการเลอืกตั้งเมื่อวนัที่

2 ก.พ. 2557 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 7 พ.ค. 2557  = ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยให้นายกรัฐมนตรี  

(น.ส.ยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร)  และรัฐมนตรีทีม่ีมตย้ิายนายถวลิ  เปลี่ยนศรี  ออกจาก
ต าแหน่ง  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี   มีการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีรักษาการ
ปฏิบตัิหน้าทีน่ายกรัฐมนตรี

 20 พ.ค. 2557  = พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ผบ.ทบ. ประกาศใช้
กฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจักร
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เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย
 22 พ.ค. 2557  = กองทพัยดึอ านาจรัฐบาลรักษาการและส่ังให้

ผู้ชุมนุมยุตกิารชุมนุมทั้งสองฝ่าย
 22 ก.ค. 2557  = ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบบัช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ให้มีการปฏรูิปด้านต่างๆ คอื

1.  การเมือง 6.  เศรษฐกจิ
2.  การบริหารราชการแผ่นดนิ 7.  พลงังาน
3.  กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 8.  สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
4.  การปกครองท้องถิ่น 9.  ส่ือสารมวลชน
5.  การศึกษา 10.  สังคม

11.  อืน่ ๆ
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ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
เร่ือง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ

เพือ่ให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ในการดูแลความปลอดภยัให้แก่ประชาชน รวมทั้ง เพือ่ให้เกดิความสงบแก่สังคม
และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤตมิิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาตจิึงมีค าส่ัง ดงัต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ  เฝ้าระวงั  เพือ่สกดักั้นมิให้เกดิการทุจริตประพฤติมิชอบได้

36



ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ

ข้อ ๒   ในกรณทีีมี่การกล่าวหาหรือพบเหตุอนัควรสงสัยว่า
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  กระท าการหรือเกีย่วข้องกบัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  ทั้งในฐานะตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน  ให้หัวหน้า
ส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ภายใต้พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบัที่เกีย่วข้องกบั
การบริหารงานบุคคล   โดยให้บังคบัใช้มาตรการทางวนัิย   มาตรการ
ทางปกครอง  และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
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ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ

ข้อ ๓    ในกรณกีารจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
มหีน้าที่ในการควบคุม  ก ากบัดูแล  การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
บทบัญญตัแิห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔    กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชา
ปล่อยปละละเลย  ไม่ด าเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓  ให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
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ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 
เร่ือง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ

ข้อ ๕   ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  ด าเนินการแสวงหา  รวบรวม  และด าเนินการ
อืน่ใด  เพือ่ให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานในการที่จะทราบ
รายละเอยีดและพสูิจน์เกีย่วกบัการทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้ง  ติดตาม  
เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ ๑  ข้อ ๒  ข้อ ๓  และข้อ ๔  และ
รายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทราบและพจิารณาอย่างต่อเน่ือง

ส่ัง ณ วนัที ่๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
พทุธศักราช  ๒๕๕๗

มาตรา ๓๕  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้อง
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปนีด้้วย

(๑)  ...
(๒) ...
(๓)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกนั ตรวจสอบ

และขจดัการทุจริตและประพฤตมิิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  รวมทั้งกลไกในการก ากบัและควบคุมให้การใช้อ านาจ
รัฐเป็นไปเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
พทุธศักราช  ๒๕๕๗

มาตรา ๓๕  
(๔)  กลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการป้องกนัและตรวจสอบมิให้

ผู้เคยต้องค าพพิากษาหรือค าส่ังทีช่อบด้วยกฎหมายว่ากระท าการทุจริต
หรือประพฤตมิิชอบ  หรือเคยกระท าการอนัท าให้การเลอืกตั้งไม่สุจริต
หรือเทีย่งธรรม  เข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างเดด็ขาด

(๕)  กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ท าให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐโดยเฉพาะ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง  สามารถปฏบิัตหิน้าที่
หรือด าเนินกจิกรรมได้โดยอสิระ  ปราศจากการครอบง าหรือช้ีน า
โดยบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
พทุธศักราช  ๒๕๕๗

มาตรา ๓๕  
(๖)  กลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแขง็

ของหลกันิตธิรรม  และการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมาภบิาลในทุกภาคส่วนและทุกระดบั

(๗)  กลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและ
ขับเคลือ่นระบบเศรษฐกจิและสังคมเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม
อย่างยัง่ยนื  และป้องกนัการบริหารราชการแผ่นดนิทีมุ่่งสร้างความ
นิยมทางการเมืองทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายต่อระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศและประชาชนในระยะยาว
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
พทุธศักราช  ๒๕๕๗

มาตรา ๓๕  

(๘)  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐ
ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน  โดยสอดคล้องกบัสถานะทางการเงินการคลงัของ
ประเทศ  และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ

(๙)  ...
(๑๐)  กลไกที่จะผลกัดนัให้มีการปฏิรูปเร่ืองส าคญัต่าง ๆ 

ให้สมบูรณ์ต่อไป
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
พทุธศักราช  ๒๕๕๗

มาตรา ๓๕  

ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพจิารณาถงึ
ความจ าเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรที่ก่อตั้งขึน้โดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ  ในกรณี
ที่จ าเป็นต้องมี  ให้พจิารณามาตรการที่จะให้การด าเนินงานของ
องค์กรดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
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CPI  คอือะไร

45

ดชันีวดัความโปรง่ใส  (Corruption Perception Index : CPI)  เป็นดชันี
ทีจ่ดัท าขึน้โดยการรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจ  และคา่ดชันีขององคก์รต่างๆ 
ทีส่ ำรวจควำมคิดเหน็ควำมพึงพอใจ  และกำรประเมินสภำพกำรณ์ที ่
เกีย่วข้องกบักำรทจุริตคอรปัชัน่ในประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก แลว้น ามาประเมนิ
คา่พรอ้มกบัจดัเรยีงล าดบัเผยแพรเ่ป็นขอ้มลูทีมุ่ง่กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาการ
ต่อตา้นการทุจรติในการท าธุรกจิขา้มชาติ

ดชันี CPI น้ีเริม่น ามาใชใ้นปี พ.ศ. 2538  โดยการพฒันาขององคก์ร
ระหวา่งประเทศทีม่ชีื่อวา่ Transparency  International  หรอื TI  ซึง่ตัง้อยู ่     
ใน  กรงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั  ปี 2538-2554  คะแนนมีค่าสงูสดุ 10  
หมายถึงประเทศนัน้  ไม่มีปัญหาการทจุริตคอรปัชัน่เลย และยิง่คา่ดชันีต ่าลง
แสดงวา่ประเทศนัน้ ๆ   ยิง่มปีญัหาการทุจรติคอรปัชัน่สงู



ดชันีช้ีวดัภาพลกัษณ์คอรร์ปัชนัของประเทศไทยตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2538 - 2557

ปี
คะแนน
เตม็

คะแนน อนัดบั
จ านวน
ประเทศ

2538 10 2.79 34 41
2539 10 3.33 37 54
2540 10 3.06 39 52
2541 10 3.00 61 85
2542 10 3.20 68 98
2543 10 3.20 60 90
2544 10 3.20 61 91
2545 10 3.20 64 102
2546 10 3.30 70 133
2547 10 3.60 64 146

46

ปี
คะแนน
เตม็

คะแนน อนัดบั
จ านวน
ประเทศ

2548 10 3.80 59 159
2549 10 3.60 63 163
2550 10 3.30 84 179
2551 10 3.50 80 180
2552 10 3.40 84 180
2553 10 3.50 78 178
2554 10 3.40 80 183
2555 100 37 88 176
2556 100 35 102 177
2557 100 38 85 175
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รายงานผลการวจิัย 

รำยงำนผลกำรวิจยัเร่ือง  คอร์รัปช่ันในระบบราชการไทย : 
การส ารวจทัศนคติ ประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือน โดย 
คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัและศูนยเ์ครือข่ำยวิชำกำร
เพื่อสงัเกตกำรณ์และวิจยัควำมสุขชุมชน มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั, 
กนัยำยน 2557 ซ่ึงเป็นกำรวิจยัในหวัขอ้และแนวค ำถำมเดียวกบั
ท่ีเคยท ำกำรวิจยั (ผำสุก พงษไ์พจิตรและคณะ)  เม่ือ พ.ศ. 2542
หรือ 15 ปีท่ีผำ่นมำ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบใหเ้ห็นวำ่
มีกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งไรบำ้งในช่วงเวลำดงักล่ำว
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รายงานผลการวจิัย 
ประเดน็ส าคญัจากผลการวจิัย

1.  จ านวนของครัวเรือนที่ถูกเรียกสินบน/เงินพเิศษ เมื่อไป
ติดต่อหน่วยราชการลดลงจากร้อยละ 10 เหลอืเพยีงร้อยละ 4.8 

2.  การช้ีว่ามีการเรียกรับสินบนลดลง  ท าให้ส่วนราชการ
ที่ถูกกล่าวถงึมากในงานวจิัยนีแ้ละดูเหมือนจะได้รับประโยชน์
หลายประการจากภาพรวมของงานวจัิยไปด้วย  ได้แก่  กรมศุลกากร 
กรมสรรพากร  ต ารวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มหาดไทย 
ส านักงานอยัการสูงสุด  ศาล  กรมการขนส่งทางบก  กรมที่ดนิ 
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รายงานผลการวจิัย 
ประเดน็ส าคญัจากผลการวจิัย

3. ความเช่ือว่าจ่ายสินบนแล้วจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ 
ลดลงจากร้อยละ 50 เหลอืร้อยละ 15

4.  คนจนจ่ายสินบน (รับภาระของสินบน) มากกว่าคนรวย
(คนรวยใช้อทิธิพลอืน่ๆ ช่วยได้)

5.  แม้ประชาชนจะเช่ือว่าในกระบวนการยุตธิรรมมีการ
คอร์รัปช่ัน แต่ถึงแม้ว่าตนจะจ่ายสินบนไปแล้วกไ็ม่แน่ใจนักว่าเงินน้ัน
จะซ้ือกระบวนการยุตธิรรมได้ (กระบวนการยุตธิรรมดูเข้มแขง็ขึน้)
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รายงานผลการวจิัย 
ประเดน็ส าคญัจากผลการวจิัย

6.  ข้อมูลเชิงลบที่ช้ีว่า “เมือ่ประชาชนพบเห็นพฤติกรรม
คอร์รัปช่ันจะร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.”  ลดลงจากร้อยละ 61
เหลอืร้อยละ 31  (แปลว่าประชาชนมคีวามเช่ือมัน่ต่อ ป.ป.ช. 
ลดลงต ่ามาก)

7.  สภา กทม. สภาเขต กทม. และโรงเรียนของรัฐเป็น
หน่วยงานที่ถูกระบุว่ามกีารเรียกรับสินบนมาก  จากเดมิไม่อยู่
ในรายช่ือหน่วยงานที่ประชาชนเห็นว่ามีปัญหา
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รายงานผลการวจิัย 
ประเดน็ส าคญัจากผลการวจิัย

8.  คนที่เดอืดร้อนเพราะสินบนมาก  ยิง่อยากมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการต่อสู้กบัปัญหามาก

9.  คนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัญหาคอร์รัปช่ัน
มากขึน้  และมีความหวงัว่าปัญหาคอร์รัปช่ันในช่วง 2-3 ปี
ข้างหน้าจะดีขึน้ 

10.  ที่ผ่านมานักการเมืองโกงมากกว่าข้าราชการ 
ปัจจุบันโกง พอๆ กนั
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ใจ



1. การสร้างและพฒันาอดุมการณ์ของชีวิต
2. การป้องกนัตนเองไม่ให้เข้าสู่สาเหตแุห่งการทจุริต  

ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  บทบาทหน้าท่ี  ตัง้ใจปฏิบติัหน้าท่ี
ด้วยจิตวิญญาณ  ฝึกสติ  สมาธิ  ขจดักิเลส  ตณัหา           
หมัน่กระท าความดีจนเกิดบารมี  ยกระดบัเหตผุลเชิงคณุธรรม
ในการปฏิบติัหน้าท่ี

3. ยึดมัน่ในหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
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การพฒันาตนเองให้พ้นจากสาเหตแุห่งการไม่ซ่ือสตัย์
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การพฒันาตนเองให้พ้นจากสาเหตแุห่งการไม่ซ่ือสตัย์

4. สร้างสมดลุในการงานหน้าท่ีและการใช้ชีวิตส่วนตน  สขุภาพ  
ตัง้ใจพฒันางานในหน้าท่ี  ช่วยเหลือสงัคม  สร้างความสขุสมบรูณ์ใน
ครอบครวั  สร้างฐานเศรษฐกิจ

5. การเหน็แก่ประโยชน์ของบา้นเมือง  ประเทศชาติ
เป็นส าคญั  รกัชาติถกูทาง

6. ยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา
วตัถปุระสงคข์องพทุธศาสนา  พ้นทุกข ์ แก้ปัญหาและพฒันา
วิธีการ     ศีล  สมาธิ  ปัญญา  กระบวนการทางปัญญา  

สมถกรรมฐาน  วิปัสสนากรรมฐาน 
7.  ใช้กระบวนการทางปัญญา  เลือกทางปฏิบติัในความซ่ือสตัย์

สจุริต



ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ทางสายกลาง

เง่ือนไขความรู้  
รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั

เง่ือนไขคณุธรรม
ซื่อสตัย์ สจุริต ขยนั อดทน แบ่งปัน

มีภมูิคุ้มกนัในตวัท่ีดีมีเหตผุล

พอประมาณ

น าสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สงัคม
สมดลุ / มัน่คง / ยัง่ยืน

2



พระบรมรำโชวำท และพระรำชด ำรัส
ของ

พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั
กบักำรส่งเสริมควำมซ่ือสตัยสุ์จริต

3



“...ในบา้นเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี  ไม่มี
ใครจะท าใหค้นทุกคนเป็นคนดีไดท้ั้งหมด    การท าให้
บา้นเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย    จึงมิใช่การท าให้
ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยูท่ี่การส่งเสริมคนดี ใหค้นดีได้
ปกครองบา้นเมือง   และควบคุมคนไม่ดีไม่ใหมี้อ านาจ 
ไม่ใหก่้อความเดือดร้อนวุน่วายได.้..”

พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชมุนมุลกูเสือแห่งชาติ ครัง้ท่ี 6
ณ ค่ายลกูเสือวชิราวธุ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ วนัพฤหสับดี ท่ี 11 ธนัวาคม 2512

4



“...ในการท าราชการทุกดา้น ตอ้งพยายามท่ีจะปฏิบติั
ดว้ยความตั้งใจท่ีเขม้แขง็ ท่ีสุจริต  และประกอบดว้ยความ
พิจารณาท่ีรอบคอบ เพราะวา่ถา้งานใดประกอบดว้ยความ
รอบคอบ ดว้ยวชิาการท่ีสูง และดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตแลว้ 
งานนั้นยอ่มจะเป็นผลแก่ส่วนรวมอยา่งยิง่...”

พระบรมราโชวาท เน่ืองในโอกาสพระราชทานยศนายต ารวจชัน้นายพล
ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน วนัศกุร์ ท่ี 10 ธนัวาคม 2514
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“...ไม่วา่จะปฏิบติัการอยู ่ ณ  ท่ีใด  เวลาใด  
ตอ้งตั้งใจกระท าการใหส้มบูรณ์และเหนียวแน่น  ดว้ย
ความสุจริตบริสุทธ์ิใจ ดว้ยความสามคัคีปรองดอง ไม่
แก่งแยง่แข่งดีกนั พร้อมทั้งเพียรพยายามทุกโอกาส ท่ี
จะท าตวัเป็นประโยชนช่์วยเหลือเก้ือกลูแก่ประชาชน
โดยทัว่หนา้...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์
วนัพธุ ท่ี 3 ธนัวาคม 2523
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“...คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและนอ้มน ามาปฏิบติั 
มีอยูส่ี่ประการ. ประการแรก คือการรักษาความสจั ความจริงใจ
ต่อตวัเอง   ท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็น
ธรรม. ประการที่สอง  คือการรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้
ประพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสจัความดีนั้น.  ประการทีส่าม   คือ
การอดทน อดกลั้น และอดออม  ท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสจั
สุจริต ไม่วา่จะดว้ยเหตุประการใด.  ประการที่ส่ี  คือการรู้จกั 
ละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ย
ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง...”

พระราชด ารัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรูพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ณ ท้องสนามหลวง วนัจนัทร์ ท่ี 5 เมษายน 2525

7



“...ขา้ราชการมีหนา้ท่ีส าคญัส่วนหน่ึง  ท่ีจะตอ้ง
ประพฤติปฏิบติัต่อบุคคลทั้งปวงดว้ยความสุจริตจริงใจ 
วางตวัใหพ้อเหมาะพอสมกบัฐานะต าแหน่ง  พร้อมกบั
รักษาความสุภาพอ่อนโยนไวใ้หเ้หนียวแน่นสม ่าเสมอ. 
นอกจากนั้น ยงัจะตอ้งมีความเสียสละ อดทน รู้จกั
เกรงใจ  ใหอ้ภยั  ทั้งโอนอ่อนผอ่นตามกนัและกนัดว้ย
เหตุผล...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เน่ืองในวนัข้าราชการพลเรือน 
วนัพฤหสับดี ท่ี 1 เมษายน 2536

8
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ทฤษฎีของเหตแุละผล



93

ท าไมนาย ก. เหน็นาย ข. ขบัรถชนนาย ค.
1.  พ่อนาย ก. เจบ็หนักเป็นเหตุ
2.  ผล คือ นาย ก. ต้องไปท่ีสถานีรถไฟ
3.  นาย ก. ต้องไปท่ีสถานีรถไฟ เป็นเหตุ
4.  ผล คือ นาย ก. ต้องเช่ารถนาย ข.
5.  การท่ีนาย ก. ต้องเช่ารถนาย ข.  เป็นเหตุ
6.  ผล คือ นาย ก. ต้องนัง่รถของนาย ข.
7.  การท่ีนาย ก. ต้องนัง่รถนาย ข. เป็นเหตุ
8.  ผล คือ นาย ก. เหน็นาย ข. ขบัรถชนนาย ค.
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นาย ก. เตะนาย ข.

ผล

ลูกนาย ข. เตะนาย ก.

ลูกนาย ก. ตีหัวลูกนาย ข.

น้องชายนาย ข. ตีหัวลูกนาย ก.

ผล

ผล

ทฤษฎขีองเหตุและผล
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นาย ก. มีเมียน้อย

นาย ข. จีบเมียนาย ก.

นาย ก. เตะนาย ข.

ผล

ผล

ทฤษฎขีองเหตุและผล



การปลูกพชืพนัธ์ุแห่งความสุขของมนุษยชาติ
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วนัิย



การปลูกพชืพนัธ์ุแห่งความสุขของมนุษยชาติ
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วนัิย

ปัญญา



การปลูกพชืพนัธ์ุแห่งความสุขของมนุษยชาติ
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วนัิย

ปัญญา

กระแสสังคม

กำรอบรม ปลกูฝัง
ส่งเสริม ลงโทษ



การปลูกพชืพนัธ์ุแห่งความสุขของมนุษยชาติ
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วนัิย

ปัญญา

กระแสสังคม

ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต

กศุลกรรม



การปลูกพชืพนัธ์ุแห่งความสุขของมนุษยชาติ
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วนัิย

ปัญญา

กระแสสังคม

กศุลกรรม



การปลูกพชืพนัธ์ุแห่งความสุขของมนุษยชาติ

102

วนัิย

ปัญญา

กระแสสังคม

กศุลกรรม



จริยธรรม

จริย คือ การประพฤติ
ส่ิงท่ีควรประพฤติ

ธรรม คือ ความดี
ความถกูต้อง
ความยติุธรรม

จริยธรรม คือ การประพฤติด้วยความดี
การประพฤติด้วยความถกูต้อง
การประพฤติด้วยความยติุธรรม
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คณุธรรม

สภาพคณุงามความดี
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จรรยาบรรณ

ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบ
อาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึน้
เพ่ือรกัษาและส่งเสริมเกียรติคณุ
ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก  อาจ
เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่กไ็ด้
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วินัย

ระเบียบแบบแผนและ

ข้อบงัคบั , ข้อปฏิบติั
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จริยธรรม

จริย คอื การประพฤติ
ส่ิงที่ควรประพฤติ

ธรรม คอื ความดี
ความถูกต้อง
ความยุติธรรม

จริยธรรม คอื การประพฤติด้วยความดี
การประพฤติด้วยความถูกต้อง
การประพฤติด้วยความยุติธรรม
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ซ่ือสัตย์สุจริต

ซ่ือ = ตรง     เช่น  คนซ่ือ
ไม่มีเล่ห์เหลีย่ม
พูดซ่ือ ๆ  ไม่คดโกง

สัตย- , สัตย์ = ความจริง
เช่น  รักษาสัตย์
ค ามั่นสัญญา
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ซ่ือสัตย์สุจริต

ซ่ือสัตย์ = ประพฤติตรงและจริงใจ
ไม่คดิคดทรยศ   ไม่คดโกง
และไม่หลอกลวง

สุ = ดี
จริต = จร + จิตร

ความประพฤติ
กริิยาหรืออาการ
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ซ่ือสัตย์สุจริต

“ซ่ือสัตย์สุจริต”  หมายถงึ  การด าเนินชีวติด้วยความดงีาม 
ทั้งกายและใจ  ยดึม่ันอยู่ในความจริง  ความถูกต้อง  ตรงไปตรงมา 
ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดทั้งปวง 

เพือ่   - ตนเอง - ครอบครัว  ญาติ
- ผู้อืน่  เพือ่น - ครูอาจารย์
- หน้าที่ - ชาติ  บ้านเมือง
- องค์กร  (สถาบันการศึกษา  ที่ท างาน)
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ความรัก

 รู้จัก
 เห็นคุณค่า
 ใกล้ชิด
 สัมผสั
 เป็นเจ้าของ
 หวงแหน  อยู่คู่กบัเรา
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องค์กร
หมายถึง

คน

สถานที่
ส่ิงแวดล้อม
วฒันธรรม

112

รู้จัก เห็นคุณค่า ใกล้ชิด
สัมผสั เป็นเจ้าของ
 หวงแหน อยู่คู่กบัเรา



องค์กร
หมายถึง

คน

สถานที่
ส่ิงแวดล้อม
วฒันธรรม
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รู้จัก เห็นคุณค่า ใกล้ชิด
สัมผสั เป็นเจ้าของ
 หวงแหน อยู่คู่กบัเรา



องค์กร
หมายถึง

คน

สถานที่
ส่ิงแวดล้อม
วฒันธรรม
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รู้จัก เห็นคุณค่า ใกล้ชิด
สัมผสั เป็นเจ้าของ
 หวงแหน อยู่คู่กบัเรา



องค์กร
หมายถึง

คน

สถานที่
ส่ิงแวดล้อม
วฒันธรรม

115

รู้จัก เห็นคุณค่า ใกล้ชิด
สัมผสั เป็นเจ้าของ
 หวงแหน อยู่คู่กบัเรา
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จบการบรรยาย



แม้หนทาง  ข้างหน้า  จะว่างเปล่า
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แม้เหลือเรา  เท่าน้ัน  ที่ยนืูู้
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แม้ไม่มี  ใครเลย  จะคอยดู
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เราจะอยู่  ูู้ต่อไป  ให้แผ่นดนิ
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แม้หนทาง  ข้างหน้า  จะว่างเปล่า
แม้เหลือเรา  เท่าน้ัน  ที่ยนืูู้
แม้ไม่มี  ใครเลย  จะคอยดู

เราจะอยู่  ูู้ต่อไป  ให้แผ่นดนิ
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ขอบคุณครับ
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