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สารจาก บ.ก. 
วารสารข้าราชการในรูปแบบ e–Journal  

ฉบับที่สามนี้  น าเสนอเรื่องราวของข้าราชการ      
ในการปฏิบัติราชการท่ามกลางสิ่งยั่วยุมากมาย    
กับอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการท างาน
และตัดสินใจที่ผิดพลาด น ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา
ของประชาชน รวมถึงความเสียหายต่อบุคคล 
องค์กร และประเทศชาติ วารสารฉบับนี้ชูประเด็น 
“การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ไร้มลทิน” 
เพราะความไม่ซื่อตรงโปร่งใส  การท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
หรือที่ใช้ค าว่า “การทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นปัญหา       
ที่จัดเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียว  

บทความเริ่มต้นด้วยการน าเสนอสภาพปัจจุบัน
ของการทุจริตคอร์รัปชันของไทย จากทั้งมุมมองภายใน    
และภายนอกประเทศ อันเป็นผลส ารวจของสถาบัน
ชั้นน าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในคอลัมน์ 
HR Update ขณะที่ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ า
พฤติกรรมการโกงนั้นอาจเกิดจากระบบสังคมที่เรา
ถู กหล่ อหลอมโดยไม่ รู้ ตั ว  และหากต้ องการ             
การเปลี่ยนแปลง คุณจะเลือกเปลี่ยนที่สังคมหรือ
ตนเองกับคนรอบข้างก่อน หาค าตอบในคอลัมน์     
HR Decoding นอกจากนี้ ในคอลัมน์ HR Hit Issue 
เสนอมุมมองการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าอาจเกิดจากเรื่อง
เล็กๆ น้อย ๆ แต่สามารถจะเชื่อมโยงลุกลามไปเป็น
เรื่องราวใหญ่โตได้ คือเรื่องของการขัดแย้งกันของ
ผลประโยชน์   (Conflict of interest) ที่หลายคน
อาจมองข้าม แต่เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์แก้ไขเพ่ือ 
  

 

สร้างความโปร่งใส ส าหรับคอลัมน์ HR Consultant  
เป็นการน ากรณีที่เป็นคดีความเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาและมีค าตัดสินพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว   
เป็นตัวอย่างบทเรียนที่ส าคัญให้ กับข้าราชการ    
ส่วนคอลัมน์สุดท้ายเป็นสิ่งที่ส านักงาน ก.พ. ด าเนิน
มาโดยตลอด คือการรณรงค์ร่วมสร้างคนเก่ง คนดี        
ในราชการผ่ านโครงการ /หลักสู ตรฝึ กอบรม              
ที่ส านักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพ่ือ
การเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย ติดตามได้  
ใน HR Grab & Go ซึ่งท่านสามารถน าโครงการ/หลักสูตร          
ไปใช้พัฒนาข้าราชการในสังกัดหรือร่วมด าเนินการ
กับส านักงาน ก.พ.   

ที ม บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า               
ท่านผู้อ่าน รวมทั้งชาว HR จะได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ผลักดันการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในส่ วนที่ เ กี่ ยวข้อ ง ให้พร้ อม
ตรวจสอบได้ในอนาคต 

สุดท้ายนี้  กองบรรณาธิการมีความยินดี             
เป็นอย่างยิ่งที่วารสารข้าราชการจะเป็นอีกหนึ่งเวที            
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเ พ่ือนข้าราชการ      
หากท่ านมี บทความดี ๆ ด้ าน HR และต้ องการ                      
เผยแพร่ หรือมีความคิดเห็นใด ๆ ก็สามารถส่งเรื่องราว
มาได้ที่  email วารสารข้าราชการ ส านักงาน ก.พ. 
ejournalcs@gmail.com  

 

                        บรรณาธิการ 
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การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐ 
ยังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศ รวมทั้งใน
ประเทศไทย ที่ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญพร้อม
เร่งปราบปรามและสร้างมาตรการป้องกันทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แม้ปัจจุบันจะมีคดี
เกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง แต่รูปแบบของคดี 
การทุจริตก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจยากต่อ
การตรวจสอบ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเจริญของ
ประเทศมาอย่างยาวนาน เรื่องดังกล่าวนี้ ไม่ใช่   
เป็นความรู้สึก หรือปัจจุบันมักใช้ค าว่า ‘มโน’ ไปเอง  
แต่ยังคงปรากฏข้อมูลชัดเจนทั้งจากข้อมูลภายในประเทศ
และข้อมูลจากต่างประเทศ  

ข้อมูลการส ารวจของสวนดุสิตโพล เรื่อง 
“ปัญหาหนักอกคนไทย ท าอย่างไรจึงจะแก้ได้” จาก
กลุ่ มตัวอย่ าง  1 ,254 คน ทั่ วประเทศ พบว่า         
5 อันดับแรกปัญหาหนักอกของคนไทย ได้แก่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับที่ 1 การทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 84.69 
รองลงมาคือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(โจรผู้ร้ายชุกชุม) ร้อยละ 74.0 ความเป็นอยู่ที่ยากจน 
มีหนี้สิ้น ร้อยละ 71.50 ความแตกแยก ขัดแย้งของ
ผู้คน ร้อยละ 68.18 และเรื่องการเมือง ร้อยละ 
64.99 ตามล าดับ (สวนดุสิตโพล, 2560 : ออนไลน์) 
และเมื่อถามถึง “ภาพลักษณ์ข้าราชการไทย ณ วันนี้         
ในสายตาประชาชน” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,085 คน             
ทั่วประเทศ ในการส ารวจพบว่า อันดับแรก ยังมี
การทุจริตคอร์รัปชัน  โกงกิน รับสินบน ร้อยละ 81.48 
รองลงมา มีเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ ใช้อ านาจในทางที่ผิด 
ร้อยละ 79.63 เช้าชามเย็นชาม ท างานช้า บริการไม่ดี 
ร้อยละ 60.20 ระบบการท างานดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน  
มีบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ร้อยละ 56.17 และ   
เป็นอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ มีสิทธิสวัสดิการที่ดี     
ร้อยละ 53.86 ตามล าดับ (สวนดุสิตโพล, 2559 : 
ออนไลน์) 

  3   l   OCSC  e-JOURNAL 



ส าหรับมุมมองจากต่างประเทศ โดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติซึ่งเป็นองค์กร   
ชั้นน าและมีความน่าเชื่อถือ ได้เผยแพร่ดัชนีการรับรู้
การทุจริต ประจ าปี 2017 (Corruption Perception 
Index - CPI) ซึ่งเผยให้เห็นภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน         
ในภาครัฐทั่วโลกประจ าปี 2560 โดยเป็นการจัดอันดับ 
180 ประเทศทั่วโลก) และในปีนี้ประเทศไทยได้คะแนน    
CPI มากขึ้นจากปีที่แล้ว 2 คะแนน คือ 37 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 96 
จากเมื่อปี พ.ศ. 2559  ไทยได้คะแนน 35 คะแนน และอยู่
ที่อันดับ 101 (Transparency International, 2018 : 
online) หลายคนคงอยากทราบว่า ค่า CPI นั้นมาจาก
ข้อมูลอะไรบ้าง   ค่า CPI นั้นพิจารณาจากข้อมูล             
9 แหล่งด้วยกัน โดยพบว่า มี 3 แหล่งที่มีคะแนน
เพ่ิมขึ้น 3 แหล่งมีคะแนนลดลง 2 แหล่งมีคะแนน
เท่าเดิม และ 1 แหล่งไม่ปรากฏข้อมูล ซึ่งแหล่งที่มี
ข้อมูลที่ เ พ่ิมขึ้นมาจากข้อมูลดังนี้  (ส านักงาน 
ป.ป.ช., 2561) 

  1) World Economic Forum (WEF) : 
Executive Opinion Survey เป็นการส ารวจมุมมอง
จากนักธุรกิจที่มาลงทุนในประเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคสูงสุดในการท าธุรกิจ 5 ด้าน อันได้แก่ 
การคอร์รัปชัน ความไม่มั่นคงของรัฐบาล/ปฏิวัติ 
ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ระบบราชการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และโครงสร้าง/สาธารณูปโภคที่ไม่
เพียงพอ โดยคะแนนที่เพ่ิมขึ้น น่าจะเป็นผลมาจาก
ไทยมีทิศทางปรับตัวในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะใน
เรื่องการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับน าเข้า
ส่งออก สาธารณูปโภค การช าระภาษี การท าสัญญา
และออกใบอนุญาต มีการลดขั้นตอนลง การเรียก
รับเงินพิเศษจากผู้มาติดต่อขอรับบริการที่มีจ านวน
ลดลง ส่งผลให้ WEF จัดอันดับไทยขึ้นมาอยู่ล าดับที่ 
32  (จากเดิม 34) นอกจากนี้  ปี 2560 มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวนร้อยละ  10.1 เห็นว่ า 
 

 

ปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจลดลง
จากปี 2559 (ที่ร้อยละ 11.3) 

 2) World Justice Project (WJP) : Rule 
of Law Index การประเมินความโปร่งใส โดยใช้
หลักนิติรัฐ  คะแนนที่สู งขึ้นน่าจะมีผลมาจาก               
การประกาศจุดยืนของนายกรัฐมนตรีในการปราบปราม
การทุจริต การเปิดท าการศาลอุทธรณ์คดีช านัญ
พิเศษอย่างเป็นทางการ และประสบการณ์ของ            
การบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและ            
เท่าเทียมกัน   

3) GLOBAL INSIGHT COUNTRY RISK RATING (GI) 
การประเมินปัจจัยเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่
เกี่ยวกับคอร์รัปชัน การแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการด าเนินธุรกิจ การให้สินบนและสิ่งตอบแทน
ส าหรับพิจารณาสัญญาและขอใบอนุญาต โดย
คะแนนที่ เ พ่ิมขึ้นมา น่าจะมาจากมุมมองและ           
ความเชื่ อมั่นของภาคธุรกิ จ  ได้  35 คะแนน              
(เพ่ิมข้ึนมา 13 คะแนน) 

ค่า CPI ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี 
และอาจกล่าวได้ว่า มาตรการป้องกันและการรณรงค์
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

นโยบายกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของ
ภาครัฐในปัจจุบัน  
 

นับแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากโดยเฉพาะมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชันในระบบราชการ โดยรัฐธรรมนูญ 2540  
ที่ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นอิสระและมีอ านาจ
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนด
กลไกส าคัญ ได้แก่ การแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้บริหารประเทศระดับสูงและก าหนดให้ 
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ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้ ต่อเนื่องถึงรัฐธรรมนูญ 
2550 ก็เช่นกัน รวมทั้งเน้นเรื่องการกระท าที่เป็น
การขัดกันของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เริ่มจากค าแถลง
นโยบายรัฐบาลที่ระบุให้เรื่องนี้ เป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติ ได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้าน      
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) มีหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี) เป็นประธาน 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
รับแนวทางการขับเคลื่อน “ส านึกไทยไม่โกง” 
ส าหรับการปลุกจิตส านึกให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่อนุกรรมการฯ เสนอ และ
มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และ
กระทรวงมหาดไทย รับไปด าเนินงานและเป็นหน่วย
ก ากับ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะต้อง
ด าเนินการให้ เป็นรูปธรรม (มติ -ข้อสั่ งการใน             
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 
2559) โดยให้ตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต 
(ศอ.ตช.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก ากับดูแล 
และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ในส านั กงานปลัดส านั กนายกรั ฐมนตรี  ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ใน
บั งคับบัญชาขึ้ นตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี  และ             
ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง ทุกส่วนราชการ และล่าสุดภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ให้ข้าราชการทุกคน
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด       
หรือปฏิบัติงานอยู่ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว โดยในวาระเริ่มแรก เพ่ือมิ ให้ เกิดภาระ 
 

เกินสมควรจะก าหนดการเริ่มใช้บังคับเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละระดับหรือแต่ละประเภทแตกต่างกัน 
ที่เห็นสมควร (มาตรา 200) (ราชกิจจานุเบกษา, 2561)  

อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์การแก้ไขปัญหา         
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังดีไม่พอ หากมองเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศที่ต้องการให้เป็นประเทศที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใน 20 ปีข้างหน้า ข้าราชการ
ทุกคนจึงมีหน้าที่ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ ท าหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ ใช้ความรู้ความสามารถอย่าง 
เต็มที่มาช่วยกันยกระดับความโปร่งใสให้สูงขึ้น เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ   

  
     กนกวรรณ  ชูชีพ 

                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
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สวัสดีค่ะ ส าหรับในวารสารฉบับนี้ดิฉันจะมา
น าเสนอเรื่องพฤติกรรมการโกง  ในแง่มุมใหม่ให้ทุกคน
ได้อ่านกันนะคะ ดิฉันขอน าเสนองานวิจัยเมื่อปี 2560 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์
ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ       
การทดลอง  พูดถึงเรื่องของการโกง สิ่งที่เรามักให้ความ
สนใจคือ ‘ปริมาณ’ ของการโกง ไม่ว่าจะมูลค่าที่สูญเสียไป
หรืออันดับการโกงในโลก ว่าประเทศไทยของเราอยู่
ในอันดับที่เท่าไร หรือกระทั่งหาว่า ‘ใคร’ กันแน่              
ที่เป็นคนโกง ชื่อของนักการเมือง ข้าราชการคนไหน 
ที่ท าผิดจริยธรรมสมควรถูกลงโทษ ค าถามที่
น่าสนใจกว่านั้นคือ ‘ท าไม’ คนในสังคมไทยถึงชอบโกง 
และจากข่าวนักการเมืองและข้าราชการ ‘เท่านั้น’              
หรือเปล่าที่เป็นคนโกง 

 
 

HR Decoding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ค าพูดหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยๆ ใน
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็คือ ‘เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
วิธีคิดของเรา เราเกิดมาพร้อมความว่างเปล่า            
แต่เราถูกหล่อหลอมบางอย่างจนมาเป็นตัวเราใน
ทุกวันนี้ ’ ฉะนั้นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
เศรษฐศาสตร์สถาบัน จึงอธิบายว่า “การหล่อหลอม
พฤติกรรม วิธีคิด และทัศนคติของเรามีที่มาจาก
สถาบันทางสังคมอะไร”  
 

บ้าน โรงเรียน วัด : สถาบันที่อาจมีส่วนหล่อหลอม
พฤติกรรมการโกง (โดยไม่รู้ตัว) ? 
  

       นอกจากค าสอนของพ่อแม่ ‘นิทาน’ พ้ืนบ้านไทย  
ที่อยู่กับเด็กๆ มานาน ก็ปลูกฝังชุดคุณธรรมแบบ
ฉลาดแกมโกงให้กับเยาวชนจนกลายเป็นว่าพวกเขา
รู้สึกว่านี่คือวิถีของสังคมแบบไทย ๆ ลองนึกถึง 
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ตัวละครในนิทานหรือนิทานสักเรื่ องของไทย        
ที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์ เราจะนึกถึงเรื่องอะไรคะ? 
ถ้านึกไม่ออกก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะว่าคนเกือบ
ทั้งหมดนึกไม่ออก แต่เรื่องที่เราจะนึกออกจาก
ค า ถ า ม นี้ คื อ  ศ รี ธ น ญ ชั ย  ที่ ส อ น เ รื่ อ ง ข อ ง           
การ ‘รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี’ “เราเอาความขี้โกง 
ความเอาเปรียบเพ่ือเอาตัวรอดไปผูกโยงกับความฉลาด 
เมื่อไรก็ตาม ที่เราเห็นคนถูกโกง ถูกเอาเปรียบ หรือ
คนที่ซื่อตรงกลับต้องเจ็บปวด คนจ านวนมากจะรู้สึก
ว่าคนพวกนี้ ‘โง่’ ที่เอาตัวรอดไม่ได้ กลายเป็นว่าเรา
กลับเอาการเอาเปรียบ การเอาตัวรอดเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความฉลาด และเอาความซื่อตรงที่ท าให้
หลายคนต้องเจ็บปวดกลายเป็นสิ่งที่แสดงถึงความ
เป็นคนโง่”  

ขยับมาที่ โรงเรียนกันบ้างนะคะ เรา
คาดหวังให้โรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้กับเด็ก แต่ที่นี่
กลับ เป็น อีกสถาบันหนึ่ งที่หล่อหลอมแนวคิด
เกี่ยวกับการโกงให้เกิดขึ้น ทั้งการจ่ายเงินสินบน
เพ่ือให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดี ๆ ที่สูงขึ้นกว่า 10 เท่า   
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และการเลือกปฏิบัติของครู 
ที่มีต่อเด็กเก่งและไม่เก่ง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ 
“เมื่อเด็ก ๆ  ถูกหล่อหลอมด้วยการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม
กัน เขาจะรู้สึกว่าการเลือกปฏิบัติระหว่างคนเก่ง
และ คนไม่เก่งเป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อวันหนึ่ง     
ที่ เขามีอ านาจอย่างที่ครูมี  เด็กๆ ที่ โตขึ้นก็จะ 
‘เลือกปฏิบัติ’ เพราะเป็นเรื่องธรรมดา นั่นหมายความว่า 
เด็กจะไม่มีความรู้สึกต่อต้านการเลือกปฏิบัติเมื่อ
เติบโตขึ้น “นั่นหมายถึงทั้งสถาบันครอบครัวและ
โรงเรียน มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความรู้สึก ‘ยอมรับ’ 
ความไม่เป็นธรรมและการโกงไปโดยปริยาย”  

สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือ สถานที่อย่าง ‘วัด’ 
ที่น่าจะเป็นที่สั่ งสอนคุณธรรมให้กับผู้คน อาจเป็น        
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมพฤติกรรมโกงด้วยอีกทางหนึ่ง
จากการศึกษาของ ผศ.ดร.ธานีฯ ให้ข้อสังเกตว่า            
“วัดกลายเป็นที่ทิ้งความรู้สึกผิดของคนโกง  การเข้าวัด  
 
 

ท าให้พวกเขาสบายใจขึ้น ทั้งที่ไม่ได้แก้ปัญหาหรือ 
ท าให้การโกงลดลงเลย” คนแต่ละคนจะยอมรับ
การท าชั่วในระดับที่แตกต่างกัน ส าหรับบางคน 
หากท าดีมาเยอะๆ เขาอาจจะคิดว่าท าชั่วนิดหน่อย
ก็ไม่เป็นอะไร เพราะการท าดีสามารถไป ‘ชดเชย’ 
ความชั่วนั้นได้ ทั้ง ๆ ที่มันเป็นคนละเรื่องกันโดย
สิ้นเชิง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกสิ่งนี้ว่า Moral 
Licensing หรือใบอนุญาตท าชั่ว 

ในสังคมไทย การเข้าวัดไปท าบุญเป็นการท าบุญ
ท าความดีในรูปแบบหนึ่ง วัดเลยกลายเป็นสถาบัน
ที่ท าให้การโกงด ารงอยู่โดยไม่ตั้งใจ เราจะได้เห็น 
คนที่โกงเงินจากคนอ่ืนที่เจียดเงินนั้นไปท าบุญให้วัด 
หรือเห็นคนที่ขับรถชนคนตายเอาเงินไปท าบุญ 
แทนที่จะจ่ายค่าสินไหมให้อีกครอบครัว   

นอกจากวัดการออกแบบทางเลือกของ 
สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกคน
หรือ Choice Architecture ในสังคมไทย ก็ถูก
ออกแบบมาให้การโกงเกิดข้ึนได้ง่าย เช่น การขับรถ
ฝ่าไฟแดงหนึ่งครั้ง ตัวเลือกระหว่างการยอมจ่าย
สินบนเพ่ือไม่ต้องรับใบสั่ง กับการรับใบสั่งแล้วไป
จ่ายที่สถานี รวมถึงการท าสิ่งที่ถูกต้องด้วยการแจ้ง
พฤติกรรมคอร์รัปชันที่เรียกสินบน ทั้งสองทางมี
ความยากง่ายที่แตกต่างกัน และเรามักจะเลือก
ทางเลือกที่ง่ายกว่า (นั่นคือการจ่ายเงินสินบน)  
เพ่ือท าให้ชีวิตง่ายขึ้น  

เมื่อทางเลือกที่ง่ายกว่า มารวมกับความรู้สึก 
ที่ ‘ใคร  ๆก็ท ากัน’ และบางส่วนที่รู้สึกว่า การมีวัดเป็น
สถานที่ให้ท าบุญ เพ่ือชดเชยความผิดที่ก่อ (แต่ไม่ได้          
รู้สึกผิดจริง ๆ  แค่โชคร้ายที่โดนจับได้และต้องจ่ายเงินให้)  
ก็ท าให้ทัศนคติเกี่ยวกับการโกงที่เกิดจากสถาบันทาง
สังคมต่าง ๆ อยู่ใน ‘ดุลยภาพ’ ที่เท่ากัน 

ทั้ งหมดที่ กล่ าวมานั้ น เป็นมุมมองทาง
วิชาการของส านักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ      
การทดลอง ซึ่ งหลายคนมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วย           
แต่ ผศ.ดร.ธานีฯ ยังมีผลการทดลองที่น่าสนใจด้วย 
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ลูกเต๋า การทดลอง และสภาพแวดล้อมในการโกง 

 งานทดลองอีกอย่างที่น่าสนใจของธานี 
คือ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะโกง
หรือไม่โกง โดยในการทดลอง ผู้เข้าร่วมการทดลอง
จะได้ลูกเต๋าคนละหนึ่งลูกและกระดาษที่ เขียน
ตัวเลข 1–6 ไว้แล้วจ านวน 18 ข้อ ผู้เข้าร่วมทดลองจะ
โยนลูกเต๋าและรายงานว่า ในการทอยแต่ละครั้ง 
พวกเขาได้หน้าเต๋าที่ตรงกับตัวเลขในกระดาษที่ให้
ไปหรือไม่ หากตรงจะได้คะแนนตามจ านวนหน้า
ลูกเต๋า และได้เงินไปตามจ านวนคะแนนที่ได้ 

ผลปรากฏว่าแทบทุกคนเมื่อส่งกระดาษ
คืนเพ่ือขึ้นเงิน ค่าเฉลี่ยของการโยนแล้วตรงอยู่ที่     
6 ครั้ง ทั้งที่ในทางสถิติควรจะถูกแค่ 3 ครั้ง ในการโยน 
18 ครั้งที่ก าหนด และหน้าเต๋าที่คนบันทึกผลว่า  โยนได้
มากที่สุดคือ หน้าที่มีเลข 6 เพราะเป็นหน้าที่มีโอกาส 
ได้คะแนนมากที่สุด ซึ่งท าให้พวกเขาได้เงินมากขึ้น 

ข้อสรุปจากเรื่ องนี้ คือ  ผลประโยชน์       
ที่ได้รับ ท าให้การตัดสินใจโกงเพ่ิมข้ึน  

และเชื่อไหมว่า ‘สภาพแวดล้อม’ ก็มีผลกับ   
การโกงของคนเราด้วยเหมือนกัน 

ในการทดลองแบบเดียวกันในที่ที่มีเสียงดัง
จอแจ เช่น ริมถนน ผู้เข้าร่วมการทดลองจะโกง  
มากขึ้น ที่น่าสนใจคือ เวลาทดลอง เสียงลูกเต๋าจะ
ดังตลอดเวลา และแต่ละคนใช้เวลาในการทอยถึง 
18 นาที เพราะคนจะพยายามทอยเต๋าไปเรื่อย ๆ  ให้ตรงกับ
เลขบนกระดาษ (ไม่บันทึกผลโกงโดยตรง) เพ่ือต่อสู้
กับความรู้สึกผิดในใจให้น้อยลง แต่ในที่เงียบสนิท 
คนจะโกงน้อยลง เพราะเสียงลูกเต๋าที่กระทบลงพ้ืน 

รายการอ้างอิง 
ธานี ชยัวัฒน.์ เมื่อบ้าน วัด โรงเรียน หล่อหลอมความโกง : ถอดรหัส

พฤติโกง. [บทสรุปค าบรรยายในงาน SHIFT HAPPENS :  
พลิกธุรกจิให้ทันวันพรุ่งนี]้, วันที่ 16 กันยายน 2560. [ออนไลน์] 
แหล่งที่มา http://www.knowledgefarm.in.th/new-
perspectives-on-corruption/ 

 
หมายเหตุ  เป็นความเห็นของผู้วจิัยเท่านั้น ไม่ใช่ความเห็น 
              ของบรรณาธิการวารสารขา้ราชการแต่อยา่งได 

 
 
 
 
 
 

 

ท าให้ผู้ร่วมทดลองต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดในใจ
เมื่อเลขบนลูกเต๋าไม่ตรงกับในกระดาษ (พวกเขา
โยนใหม่ไม่ได้ เพราะเสียงจะออกไปด้านนอก) 

ในขณะที่การทดลอง ในสถานที่ที่มีเสียงดัง
มาก ๆ อย่างศาลาสังกะสีที่มีฝนตกลงมา ผู้ร่วม 
การทดลองใช้เวลาเพียงครึ่งนาที ในการทอยลูกเต๋า
แล้วเอากระดาษมาคืน โดยไม่มีเสียงโยนลูกเต๋าเลย 
เพราะโยนไปก็ไม่มีใครได้ยิน ทุกคนจึงบันทึกผล
ตามท่ีอยากได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดใดๆ 
ผศ.ดร.ธานี ชี้ว่า: 

“เราก าลั งจะบอกว่ า ในสภาพอากาศ          
ที่ไม่เหมือนกัน การโกงของคนก็เกิดขึ้นไม่เท่ากัน 
ซึ่งไม่ใช่เพราะตัวสภาพอากาศ แต่เป็นเพราะสภาพ
อากาศสร้าง ‘สภาพแวดล้อม’ ที่ท าให้คนรู้สึกผิด 
ไม่เท่ากัน ถ้าลองถอยไปหนึ่งขั้น แล้วคิดดูว่าเพียง
แค่สภาพอากาศก็สร้างความรู้สึกผิดไม่เท่ากัน    
จนคนโกงมากขึ้น แล้วในสังคมที่เราอยู่ล่ะ มันสร้าง
ระบบที่ท าให้คนรู้สึกผิดกับการโกงมากแค่ไหนกัน” 

  ดั งนั้ น ตามความเห็ นและมุ มมองด้ าน   
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม  เราทุกคนก็มีส่วนคนละเล็ก          
ละน้อย ทั้งจากทัศนคติของเราเองและจากระบบ            
ที่เ อ้ือให้การโกงด ารงอยู่และท าได้ง่ายในสังคม  
การแก้ไขพฤติกรรมการโกงจึงเป็นเรื่องของทุกคน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 
 

      นิชนันท ์  อินทรศิลป ์
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict  of  Interests) 
เป็นเรื่องที่หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่า
เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะอาจเข้าข่ายเป็น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หลายคนเลยเห็นว่า
เป็นเรื่องของอภิมหาโปรเจ็คที่ไกลตัว  คนท างาน
อย่างเราๆ ก็ไม่น่าต้องกังวลหรือให้ความสนใจกับ
เรื่องเหล่านี้  

โดยความหมายของ “การขัดแย้งกันของ
ผลประโยชน์” หรือ “Conflict of Interest” นั้น 
หมายถึง  สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่า
จะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ ผู้บริหาร หรือ
เจ้าหน้าที่ ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น  ๆ ได้มี
ผลประโยชน์อันเป็นเรื่องของส่วนตัว แต่ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงาน

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ อันเป็นผลท าให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักและส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม  

ถ้าเราได้ศึกษากฎหมายที่ใกล้ตัว อย่างเช่น 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน* จะพบว่า  
มีบทบัญญัติหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกัน
ของผลประโยชน์ที่มีความทันสมัยและน่าสนใจ ดังนี้ 
 
 
* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฉบับประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 162 ง 
หน้า 73-86  ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมฉบับดังกล่าว ยังคงใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติจนกว่าจะมีการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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   ความขัดแย้งของผลประโยชน์ : 
    เรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้าม 
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ข้อ 3 (3) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับ
ค่าตอบแทนและไมไ่ดร้ับค่าตอบแทนในนิติบุคคลฯ ซึ่งมิใช่
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นอาจขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏบิัติหน้าที่เสยีหาย 

ข้อ 5 (1) ไม่น าความสมัพันธ์ส่วนตัวท่ีมีต่อบุคคลอื่น          
มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้คณุหรือให้โทษหรือปฏิบตัิ  
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น 

เจา้หนา้ที่ด้านการตรวจสอบบัญชี
ภาครัฐรับงานพิเศษเปน็ผู้ท าบัญชีเพือ่
ช่วยเหลือบริษทัจากการถูกตรวจสอบ

โดยหน่วยงานของตน 

 เจา้หนา้ทีข่องรัฐให้บริการแบบลัดคิว
แก่เจ้าของกิจการแห่งหนึ่งที่เป็น

ลูกค้าประจ าในกิจการส่วนตัวของตน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีตัวอย่าง 

ข้อ 5 (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ไดร้ับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ข้อ 5 (3)  ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขดักับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน้าท่ี 

ข้อ 5 (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงาน
โดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นในราชการ ฯลฯ อันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ
และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 

ข้อ 6 (1)  ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู้้อื่นเรียกรับ 
หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตนฯ   เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือ
ให้แก่บุคคลทั่วไป 

เจา้หนา้ที่ผู้หนึ่งขอใหพ้นักงานมาชว่ย      
พิมพ์งานส่วนตัวของตนในเวลาราชการ

ด้วยคอมพวิเตอร์ของส านักงาน 

 ผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงด ารงต าแหน่ง           
ในกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 

ร่วมกนัลงมติอนุมัติการด าเนินงาน
เพื่อให้ตนและเครือขา่ยได้ผลประโยชน์ 

ผู้บริหารระดับสูงซ่ึงด ารงต าแหน่ง        
ในกรรมการที่มอี านาจอนุมัติงบประมาณ
ให้แก่ มูลนิธิต่าง ๆ   โดยที่ตนเองก็ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการในมูลนธิิ
แห่งหนึ่งทีข่องบประมาณด้วย จึงเป็นที่
เคลือบแคลงสงสัยต่อการปฏิบัติหนา้ที ่

เจา้หนา้ที่โครงการได้รับเชิญให้         
ไปพักผ่อนตากอากาศเปน็กรณีพิเศษ
กับบริษัทที่มาเสนอขายโปรแกรม          

การฝึกอบรม   



ข้อ 6 (2) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคณุ หรือเป็นโทษ 
แก่บุคคลใด เพราะมีอคต ิ 

ข้อ 6 (3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัตโิครงการ การด าเนินการ หรือ
กระท านิติกรรมหรือสญัญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้
ประโยชน์อันมิควรได้  

ข้อ 7 (4)  ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรอืแนะน าให้ใช้ช่องว่าง             
ของกฎหมายฯ เพื่อประโยชน์ขของตนเองหรือผู้อื่น 

เจา้หนา้ที่เสนอโครงการเพื่อล็อคสเปคให้แก่
บริษัทแห่งหนึ่ง ซ่ึงภรรยานอ้ยของตนเปน็
เจา้ของ ได้เข้ารว่มประมูลซ่อมบ ารุงระบบ

คอมพิวเตอร์ในหนว่ยงานของตน 

กฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสนอขออนมุัติ และ         
ผู้พิจารณาให้อนุมตัิเป็นกลุ่มบุคคลชุดเดียวกัน           

ท าให้เกิดความรว่มมือทุจรติเพือ่หาประโยชน์จาก
ช่องว่างของกฎหมายนั้น 

 ท าหนา้ที่เปน็ประธานชี้ขาดในการ       
สอบสัมภาษณ์เขา้รับราชการโดยรู้อยูแ่ล้ว
ว่ามีหลานของตนเขา้รับการสัมภาษณ์ด้วย 

ข้อ 7 (5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศยัชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน 
สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยง
กฎหมาย หรือใช้ช่ือบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตน     
เพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 

ข้อ 9 (1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น 
อันไม่ใช่การปฏิบตัิหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น เจ้าหน้าทีร่ับรูข้้อมูลภายในว่าจะม ี                  

โครงการตดัถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาต ิ            
พี่น้อง ไปซ้ือที่ดนิบริเวณโครงการดังกล่าว 

เพื่อขายเก็งก าไรกับราชการ 

การหานอมนิีเพือ่ถอืครองทรัพย์สินแทนตน หรือท า
การถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลอื่น กล่าวได้ว่าเป็น
วธิีการชว่ยเหลือและปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน

หรือพวกพอ้งและท าให้ส่วนรวมเสียหาย 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีตัวอย่าง 
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จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้พยายามรวบรวม
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกันของ
ผลประโยชน์ไว้ เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจแก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่เพราะมี
สถานการณ์ที่ล่อแหลมอันเป็นการขัดแย้งกันของ
ผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ โดยตัวอย่างที่น าเสนอนี้ 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายตัวอย่างที่เกิดขึ้น 

ต่อจากนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างหนึ่งจาก
หลายรูปแบบของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ 
ซึ่งบางคราวก็คาดไม่ถึงว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเหตุ
ให้ต้องพ้นจากต าแหน่งได้  ตัวอย่างเช่น การเป็น
พิธีกรรายการหนึ่งก่อนเข้ารับต าแหน่งผู้บริหาร และ
ยังท าหน้าที่พิธีกรรายการต่อไปหลังจากรับต าแหน่ง
โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นการส่วนตัว เป็นต้น จึงถูก
มองว่าเป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองและเจ้าของรายการนั้น  

อีกเรื่องหนึ่งที่ตกเป็นข่าวปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์ที่ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รายหนึ่ง  
ในการชี้ แจงบัญชีทรัพย์ สินและหนี้ สิ นพบว่ า             
มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัท
สุราแห่งหนึ่ง และด้วยการมีหน้าที่การใช้กฎหมาย
ก ากับดูแลสถานบริการและการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จึงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยได้ว่าจะมี
โอกาสใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัท
สุรารายนั้นหรือไม่ แม้กฎหมายจะมิได้ห้ามให้รับ
เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนก็ตาม   

จากกรณีตัวอย่างทั้ งสองเข้าข่ายการ
ขัดแย้งกันของผลประโยชน์ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อ 3 (3)  ซึ่งส าหรับข้าราชการ
พลเรื อนแล้ ว พึงตระหนักไว้ ว่ า  เมื่ อ ใดก็ตาม 
 

 
ที่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า 
ไปท างานพิเศษให้กับบริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน 
รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมต่าง ๆ ที่เป็นนิติบุคคล  
ทั้งที่ได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม 
หากงานที่ท านั้นไปขัดกับงานในหน้าที่ของท่าน คือ 
ท าให้ต้องเลือกเอาระหว่างประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ประโยชน์สาธารณะ บทบัญญัติของประมวล
จริยธรรมจึงแนะน าไว้ว่า ท่านควรรายงานการด ารง
ต าแหน่งในภาคเอกชนที่ท่านไปท างานพิเศษนั้น  
ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมได้
พิจารณาวินิจฉัยว่า งานที่ท่านท าอยู่จะขัดกับบทบาท
หน้าที่ ในความรับผิดชอบหรือจะเป็นเหตุ ให้ งาน             
ในความรับผิดชอบของท่านเสียหายหรือไม่ ทั้งนี้            
ก็เพ่ือความถูกต้อง และความโปร่งใสในการท างาน
พิเศษดังกล่าว ทั้งยังมิให้เกิดข้อครหาหรือกลายเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมที่อาจน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียต่อประวัติและต าแหน่งหน้าที่การงานของ
ท่านในอนาคต 

บทความนี้จึงต้องการชี้ให้เห็นว่าการขัดแย้ง
กันของผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป 
หากแต่เป็นเรื่องที่ต้องเผชิญทั้งในชีวิตส่วนตัวและ
การท างานได้ทุกเวลา ดังนั้น การหันมาให้ความ
สนใจกับกรณีตัวอย่างต่าง ๆ เพ่ือเป็นบทเรียน     
ให้ชวนคิดวิ เคราะห์ถึงทางสองแพร่งเ พ่ือมิให้             
ก้าวเลือกทางที่ผิดอันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย  

 

 
ชุติมา เทศศิริ 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
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     ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.), รายงานผลการตรวจสอบและ             

ผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าป ี2557. [ออนไลน]์. 2557.แหล่งที่มา: 
https://www.nacc.go.th/download/ article/article_20161028091643.pdf  [24 กรกฎาคม 2561] 
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พ.ศ. 2557 จ านวนเร่ือง 

เร่ืองค้างด าเนินการสะสม 8,484 
เร่ืองกล่าวหาที่รับใหม่ 2,966 
                     รวมรับด าเนินการ 11,450 
ด าเนนิการเสร็จ 1,972 
   - ช้ีมูลความผิดเจ้าหนา้ท่ีรฐั 102 
   - ไมร่ับหรือไม่ยกข้ึนพิจารณา 124 
   - ให้ข้อกล่าวหาตกไป 1,421 
   - ส่งคืนพนักงานสอบสวน 24 
   - ส่งให้หน่วยอื่นด าเนินการ 301 
คงเหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ 9,478 

  คดีด้านการปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. 

Honesty is The First Chapter in the 
Book of Wisdom 

 

“ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือแห่งปัญญา” 
Thomas Jefferson 

 
โธมัส เจฟเฟอร์สัน 

ประธานาธิบดีคนทีส่ามของสหรัฐอเมริกา 
และผู้เขียนประกาศอิสรภาพของประเทศนี้ในปี ค.ศ. 1776 

และหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในคอลัมน์นี้ขอน าเสนอกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ
การประพฤติทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่ง
ทราบดีว่าเพ่ือนข้าราชการหลายท่านคงทราบถึง
พฤติกรรมที่ควรก็ดี หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริตแล้วก็ดี  กันพอสมควรแล้ว แต่ เ พ่ือเป็น               
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาคดี
เหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น จึงคิดว่ากรณีศึกษาการทุจริต
จากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่าน        
ไม่ มากก็ น้ อย ทั้ ง นี้  ก รณี ก า รศึ กษาดั ง กล่ า ว           
เห็นควรดัดแปลงชื่อบุคคล หน่วยงาน เวลา และ
สถานท่ี ไว้เป็นการเฉพาะ  
 

HR Consultant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 1   
มีหน้าที่เก็บแต่น าไปใช้เสียเอง 
 

ข้อเท็จจริง 

ผู้ อุทธรณ์  เดิมรับราชการในหน่วยงาน
จังหวัดแห่งหนึ่ ง  ได้ อุทธรณ์ค าสั่ งต่อ ก.พ.ค .            
ในการที่ถูกอธิบดีสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ            
ในเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในช่วงระหว่าง
วันที่ 31 มีนาคม 2555 – 20 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้ 
        

      

   กรณศีึกษา (Case Study) 
การประพฤติทุจริตในราชการ      
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1.  หน้าที่ในการจัดเก็บเงินค่าบ ารุงสวัสดิการ
อาคารบ้านพักราชการจากผู้ที่เข้าพักอาศัยอาคาร
บ้านพักราชการ แล้วน าเงินที่จัดเก็บได้ไปจ่าย     
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้จด
มิเตอร์ และอ่ืน ๆ ตามระเบียบ และน าเงินที่เหลือ
ฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ 

2. หน้าที่ในการจัดเก็บเงินสัจจะสะสมทรัพย์ของ
เจ้าหน้าที่ ในอัตราคนละ 100 บาทต่อเดือน เพ่ือน า
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากท่ีเปิดไว้ 

ต่อมาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อุทธรณ์
ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งอ่ืน และน าสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารทั้งสองประเภทดังกล่าวพร้อมเงิน
สดติดตัวไปด้วย โดยมิได้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เงินดังกล่าวพร้อมกับส่งเงินสดคงเหลือและสมุด
บัญชีคู่ฝากของธนาคารให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มา
ปฏิบัติหน้าที่แทนตนทราบ เมื่อมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทน
จึงได้ตรวจพบว่าเงินทั้งสองกรณีขาดบัญชีรวมทั้งสิ้น 
317,731.66 บาท จึงได้มีการติดตามสอบถาม           
จากผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ได้ทยอยโอนเงินคืนตั้งแต่
ช่วงระหว่างเดือนเมษายน–กันยายน 2556 จนครบ 
จ านวน อธิบดีจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและภายหลังได้มีค าสั่ง
ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ในความผิดฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย              
มิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่            
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่า
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
อั น เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ เ สี ย ห า ย แ ก่ ร า ช ก า ร อ ย่ า ง
ร้ายแรง  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็น 
 

เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  ฐานไม่
รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  ฐานอาศัยหรือ
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 
(1) (4) (7) ประกอบมาตรา 82 (1) (2) (10) มาตรา 
83 (3) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามมติ 
อ.ก.พ. กรมฯ  ผู้อุทธรณ์จึงได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ดังกล่าวต่อ ก.พ.ค. 
 

ค าวินิจฉัย 

 ก.พ.ค. พิจารณาแล้วว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อ่ืนโดยน าสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารของเงินบ ารุงสวัสดิการอาคาร
บ้านพักราชการ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
เงินสัจจะสะสมทรัพย์ พร้อมสมุดสัจจะสะสมทรัพย์
รายบุคคลและ เงิ นสดคง เหลือที่ ตนมีหน้ าที่
ครอบครองดูแลรักษาติดตัวไปด้วย โดยไม่ได้ส่ง
มอบคืนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่
แทนตน  ต่อมาผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อุทธรณ์ไม่
สามารถเบิกเงินเพ่ือปรับปรุงอาคารบ้านพักและ  
ไม่สามารถเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกกลุ่ม
เงินสัจจะสะสมทรัพย์ได้ เนื่องจาก เงินในบัญชี    
มีจ านวนไม่พอ  จึงมีการติดต่อสอบถามไปยัง            
ผู้ อุทธรณ์เพ่ือให้น าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าวทั้งหมดมาคืน  เมื่อได้รับสมุดบัญชีธนาคาร
จึงน าไปปรับยอดเงินเคลื่อนไหวพบว่า มียอดเงิน
ขาดบัญชีทั้งสองกรณีรวมเป็นเงิน 317,731.66 บาท 
จึงมีการติดตามเงินในส่วนที่ขาดจากผู้ อุทธรณ์ 
ซึ่งผู้อุทธรณ์ได้ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้จนครบ
ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2556  หากผู้อุทธรณ ์
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ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ก่อนย้ายไปปฏิบัติ
หน้าที่ที่ อ่ืนก็ควรรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงิน
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมมอบหลักฐาน 
เงินคงเหลือและสมุดบัญชีคู่ฝากของธนาคาร และ
เมื่อได้รับแจ้งว่ายังมีเงินขาดบัญชีก็ควรจะต้องรีบส่ง
เงินคืนให้โดยเร็วไม่ต้องใช้เวลาส่งคืนถึงหกเดือนเศษ
ถึงจะคืนเงินให้ครบถ้วน ประกอบกับในชั้นสอบสวน
ข้อเท็จจริงและบันทึกของผู้อุทธรณ์ถึงผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นได้ยอมรับข้อเท็จจริงว่าได้น าเงินค่าบ ารุง
สวัสดิการอาคารบ้านพักราชการ จ านวน 32,163.26            
บาท และเงินสัจจะสะสมทรัพย์ จ านวน 105,568.40 บาท 
ไปใช้ส่วนตัว ข้อต่อสู้ของผู้อุทธรณ์ ที่ว่าไม่ได้น าเงิน
จ านวนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มี
น้ าหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ
เป็นการกระท าโดยเจตนาทุจริตก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามที่ถูกลงโทษ การที่อธิบดีมีค าสั่งลงโทษ
ไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ จึงเป็นค าสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว  อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น  วินิจฉัยให้           
ยกอุทธรณ์    

 
เรื่องอุทธรณ์  : ความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป

ตามกฎหมายฯ และฐานไม่ปฏิบัตติามระเบียบ 
แบบแผน ของทางราชการ 

 

************ 
 

กรณีศึกษาที่ 2 
ออกบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับบุคคลไม่ทราบชื่อ
และสัญชาติ 
 

ข้อเท็จจริง 

ผู้ อุทธรณ์ เดิมรับราชการต าแหน่งด้าน
ปกครองที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานบัตรประจ าตัวประชาชนของส านัก
ทะเบียนอ าเภอแห่งหนึ่ง ในวันที่ 5 มกราคม 2548 
ผู้ อุทธรณ์ ได้ ล งลายมื อชื่ อ ในฐานะพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุมัติให้ท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนให้แก่ผู้มาขอท าบัตรฯ ในนามชื่อนาย ก. 
(นามสมมติ) ซึ่งมีสูติบัตรออกโดยส านักทะเบียน
อ าเภอแห่งนั้น ลงวันที่ 25 มกราคม 2527 เป็นพยาน
เอกสาร 

ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่             
ผู้ อุทธรณ์ในเรื่องที่ ได้ลงนามอนุมัติจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนในแบบค าขอมีบัตร (บ.ป.1) 
โดยไม่มีการสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2538 เป็นเหตุให้บุคคล
ไม่ทราบชื่อและสัญชาติสวมตัวใช้ชื่อและรายการ
ของนาย ก. ท าบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตน
เป็นคนไทยโดยทุจริต และต่อมาได้มีค าสั่งลงโทษไล่
ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  ตามมาตรา 82 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ตามมติ อ.ก.พ.จังหวัด  ผู้อุทธรณ์จึงได้อุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษดังกล่าวต่อ ก.พ.ค 
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ค าวินิจฉัย  

          ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า
ผู้ อุทธรณ์มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนจังหวัด
หนึ่ง  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ผู้อุทธรณ์ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ โดยในวันนั้นปรากฏ
ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ในแบบค าขอมีบัตร (บ.ป.1) 
รายนาย ก .  ในฐานะผู้ รับค าขอและในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ พิจารณาอนุมัติให้ท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนให้แก่ผู้สวมตัวท าบัตรฯ ที่มี
เพียงส าเนาสูติบัตรระบุชื่อนาย ก . เป็นพยาน
เอกสารเท่านั้น  แต่ไม่ปรากฏว่ามีการสอบสวน        
เจ้ าบ้ านหรื อบุคคลผู้ น่ า เชื่ อถือตามระ เบียบ           
ที่ก าหนดไว้   แม้ผู้ อุทธรณ์จะอ้างว่าลายมือชื่อ
ดังกล่าวไม่ใช่ของตน และทางจังหวัดไม่ได้ส่งตรวจ
พิสูจน์ลายมือชื่อไปที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีก 
เนื่องจากเคยได้รับแจ้งจากกองพิสูจน์หลักฐานว่า
ลายมือชื่อของผู้ อุทธรณ์ที่ เขียนไม่เป็นตัวอักษร 
ลายเส้นน้อย ลักษณะพิเศษของการเขียนไม่เด่นชัด
เพียงพอ จึงไม่อาจตรวจพิสูจน์ลงความเห็นให้เป็น
หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดได้นั้น ก็มิได้หมายความว่า
ลายมื อชื่ อที่ ป ร ากฏดั งกล่ า ว เป็ นลายมื อชื่ อ
ปลอม  การที่จังหวัดพิจารณาจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ อุทธรณ์  การมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามปกติในวันเกิดเหตุ การเปรียบเทียบ
ลายมือชื่อของผู้ อุทธรณ์ในแบบค าขอมีบัตร (บ.ป.1) 
รายนาย ก.  กับเอกสารอ่ืนที่มีลายมือชื่อของ          
ผู้อุทธรณ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมือนกันจนเชื่อได้ว่า
เป็นลายมือชื่อของผู้ อุทธรณ์จริง  ประกอบกับ             
ผู้อุทธรณ์มีพฤติการณ์กระท าผิดในกรณีอ่ืนท านอง
เดียวกันนี้ซึ่งเคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ            
ไปแล้วถึงสองครั้ง ข้ออ้างของผู้ อุทธรณ์จึงไม่มี
น้ าหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้  ดังนั้น การที่ผู้อุทธรณ์
อนุมัติให้ออกบัตรประจ าตัวประชาชนให้แก่ผู้สวมตัว 
 

ท าบัตรฯ จึงเป็นการปฏิบัติที่มิชอบตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน และเป็น
การกระท าโดยเจตนาทุจริต เป็นเหตุให้ผู้สวมตัวท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนได้รับบัตรประจ าตัวประชาชน
ของทางราชการในนามของนาย ก. ไปโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อระบบข้อมูลการทะเบียนราษฎร  และข้อมูล
ทะเบียนบัตร ตลอดจนมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติในการควบคุมคนต่างด้าว  พฤติการณ์ของ          
ผู้ อุทธรณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย             
มิชอบ ตามมาตรา 82 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 
133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.  2551 และระดับโทษที่ลงเหมาะสมกับ
ความผิดแล้ว   

 ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง
ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ จึงเป็นค าสั่ง           
ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน  วินิจฉัย
ให้ยกอุทธรณ์  

 
  เรื่องอุทธรณ์  : ความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 
 

************** 
 

รายการอ้างอิง 
คณะกรรมการพทิักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.). ค าวินิจฉัย ก.พ.ค.                

ที่น่าสนใจ. [ออนไลน]์ แหล่งที่มา  http://mspc.ocsc.go.th/
กพค/KM/ค าวินจิฉยัทีน่่าสนใจ  [20 กรกฎาคม 2561]  
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)            

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) ขึ้น โดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแนวทาง
และมาตรการในการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้าง และ
ประสานความร่วมมือในการป้องกันและขจัด     
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายในเรื่อง
การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คตช. จึงมอบหมายให้
ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบพัฒนาและจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึก 
ข้าราชการไทยไม่โกง” ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

HR Grab & Go 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก

ของข้าราชการให้มีความมุ่ งมั่นปฏิบัติหน้าที่            
เพ่ือส่วนรวม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยา
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรม วินัยข้าราชการ และ
ร่วมมือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้าง
เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ 
รวมทั้งสร้างความเชื่อถือให้ประชาชนเกิดความ
ไว้วางใจ 

 การฝึ กอบรมหลั กสู ต ร  “ เ ส ริ มส ร้ า ง
เกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึก ข้าราชการไทยไม่โกง”
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การฝึกอบรม ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป และประเภท
อ านวยการระดับต้นและระดับสูงรวมถึงข้าราชการ 
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การเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย 



และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ
และจังหวัด 2) การพัฒนาวิทยากรตัวคูณ ให้แก่ 
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ
ขึ้นไปที่ปฏิบัติ งานเกี่ยวข้อง ในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้ รับการพัฒนา เ พ่ือเป็น
วิทยากรในหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

ส าหรับการพัฒนาข้าราชการตามแนวทาง
ในหลักสูตรดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ส่วนราชการ    
มีส่ วนร่ วมตามบทบาทความรับผิดชอบของ          
ส่วนราชการนั้น เพ่ือผนึกก าลั งในการพัฒนาและ               
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้  

1) ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสูตร  และการพัฒนาวิทยากรตัวคูณของส่วนราชการ  

2) ส่วนราชการในระดับกระทรวง โดย         
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ร่ ว ม กั บ            
ส่วนราชการในสังกัดส่วนกลางและส านักงานจังหวัด
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการวางแผน           
การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ และด าเนินการ
ฝึกอบรมข้าราชการในสังกัด  

 

สาระส าคัญของหลักสูตร 

กรอบความคิดหลักของการ พัฒนา
หลักสูตร “เสริมสร้างเกียรติภูมขิ้าราชการ  : ส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกง” เป็นการบูรณาการของกรอบ
แนวคิดส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีองค์ประกอบ
ของหลักสูตร  ประกอบด้วย 

1) เนื้อหาวิชา จ านวน 8 วิชา (ดังแผนภาพ) 
2) สื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น ใบงาน วีดิทัศน์

กรณีศึกษา 
 
  

3)  กิจกรรมที่ ใช้ ในการฝึกอบรม ได้แก่              
การวิ เคราะห์ความเสี่ ยงในการทุจริต การตั้ ง
ปณิธานความดี การจัดท าและน าเสนอโครงการ ฯลฯ 

 ส าหรับหลักสูตรฯ ที่จัดร่วมกับจังหวัดจะ
เ พ่ิ มกิ จ กร รมกา รอภิ ป ร าย เป็ น คณะ  เ รื่ อ ง 
“คุณธรรมน าไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัยทุจริต” 
เ พ่ื อ ให้ ข้ า ร า ชก า ร และ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ข้ า รั บ            
การฝึกอบรมได้ รั บความรู้  และมุมมองด้ าน      
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ จากผู้แทนหน่วยงาน
กลางในภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องดังกล่าว 

 
วิธีการฝึกอบรม  

วิธีการฝึกอบรม  แบ่งออกเป็น   
1) เน้นกระบวนการคิด กระบวนการมี            

ส่วนร่วมของผู้ร่วมอบรม โดยวิทยากรเป็นผู้น าเสนอ 
ข้อมูลและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมคิด วิเคราะห์ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านใบงาน และ    
การท ากิ จกรรมต่ าง ๆ ทั้ งแบบที่ ท าด้ วยตนเอง                 
และ กิจกรรมกลุ่ม   

2) เน้นกระบวนการวางแผนจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งสามารถน าไปขับเคลื่อน
และขย ายผล ได้ จ ริ ง  โ ดยน า เ สนอหั ว หน้ า           
ส่วนราชการระดับกระทรวง หรือจังหวัดเพ่ือขอรับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงโครงการ
ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินการ 

ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการขับเคลื่อน
หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ร่วมกับ 8 ส่วนราชการ ได้แก่  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดตรัง มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม     
รวม 1,022 คน  ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้ขยายผลการด าเนินการกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงแรงงาน จังหวัดสงขลา และจังหวัด
สกลนคร มีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 368 คน 

ผลที่ ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว คือ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน 
 
  

 
เรียนรู้ เ กี่ ยวกับคุณค่าที่ ส าคัญในการท างาน            
ในองค์กร ค่านิยม หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ        
การท างาน รูปแบบและความเสี่ยงในการเกิด                   
การทุจริตคอร์รัปชัน และการวางแผนจัดท าและ
น าเสนอโครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมี
โครงการที่น่าสนใจ ที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมได้ เช่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกลุ่ม   
ขึ้น ไป โครงการวินั ยสัญจร โครงการจัดท า
มาตรฐานคุณลักษณะและราคากลางสินค้ า 
โครงการตามรอยคุณธรรมจากบุคคลหรือองค์กร
ต้นแบบ  โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โครงการ
สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  
           ส านักงาน ก.พ. 
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   การตรวจสอบข้อเท็จจริงของส านักงาน ป.ป.ท. ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.), กองบริหารคดี. ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ    
เร่ืองกล่าวหา/ร้องเรียนการทจุริตของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ. [ออนไลน]์. 2561. แหล่งที่มา : http://www.pacc.go.th                           
[24 กรกฎาคม 2561]   

รายการ จ านวน (คด)ี 

รับไวไ้ต่สวนข้อเท็จจริง 4,229 

ไม่รับไวไ้ต่สวนขอ้เท็จจริง 6,367 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1,170 

ส่งส านักงาน ป.ป.ช. 8,199 

ส่งพนักงานสอบสวน 799 
อื่นๆ 46 

รวมพิจารณาแล้ว 20,810 

จ านวนเร่ืองกล่าวหา / ร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐของส านักงาน ป.ป.ท. ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. จ านวนเร่ืองกล่าวหา / ร้องเรียน 
การทุจริตของเจา้หน้าที่ของรัฐ 

2551 439 

2552 959 

2553 1,151 

2554 2,094 

2555 3,604 
2556 4,513 
2557 3,460 
2558 4,513 
2559 6,634 
2560 4,597 
2561 2,358 

รวมทั้งสิ้น 34,119 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน ก.พ.  
47/111 ถนนติวานนท์ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 
www.ocsc.go.th 
email : ejournalcs@gmail.com  
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