
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 
รหสัวชิา  2000-1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  1 
ช่ือหน่วย  สิทธิ หนา้ท่ีความเป็นพลเมืองดี 

ช่ือเร่ือง  สิทธิ หนา้ท่ีความเป็นพลเมืองดี จ านวนคาบรวม 2   คาบ 
1. สาระส าคัญ 

สิทธิ หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีรูปร่างซ่ึงมีอยูใ่นตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิดหรือเกิดข้ึนโดยกฎหมาย เพื่อให ้
มนุษยไ์ดรั้บประโยชน์  

หน้าที ่หมายถึง การกระท าหรือการละเวน้การกระท าเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหนา้ท่ี เป็น
ส่ิงท่ีบงัคบัใหม้นุษยใ์นสังคมตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑท์างสังคมหรือกฎหมาย  

เสรีภาพ หมาย ถึง การใชสิ้ทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดอ้ยา่งอิสระ  แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กระทบต่อสิทธิของผูอ่ื้น  

ความเป็นพลเมืองดี “พลเมืองดี” หมายถึง  พลเมืองท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั  คือ  เป็นผูท่ี้ยึดมัน่ในหลกั
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลกัการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต  ปฏิบติัตนตามกฎหมายด ารง
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาสังคมและประเทศชาติให้
เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตยเพื่อเห็นแก่ประโยชน์   ของ
ส่วนรวมเป็นส าคญัหลกัการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลกัการส าคญัท่ีน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมเพื่อ
ก่อใหเ้กิดความสงบสุขในสังคมได ้
2.  สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้   

แสดงออกถึง  ความรู้เก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และประพฤติปฏิบติัตน เก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญปัจจุบนัของพลเมืองดี  
3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1)  บอกสิทธิของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได ้ 
2)  บอกหนา้ท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได ้
3)  บอกเสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญได ้



4)  บอกบทบาทหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีได ้
5)  อธิบายความเป็นความเป็นพลเมืองตามวถีิประชาธิปไตยได ้
6)  ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
7)  มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ 

เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
      4.1 สิทธิ         
                  4.2 หนา้ท่ี     
     4.3 เสรีภาพ 

    4.4  พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข     
    4.5  บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี    

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
5.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1) ทดสอบก่อนเรียน 
2) ครูสนทนากบัผูเ้รียนในเร่ืองสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ และใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่งเหตุการณ์ต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง และแจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบ 
5.2 ขั้นสอน 

1)  ครูอธิบายเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ  พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขดว้ยเพาเวอร์พอยท ์( Power Point ) 

2)  ครูแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 5 กลุ่มจ านวนสมาชิกใกลเ้คียงกนั แต่ละกลุ่มจบัฉลากเพื่อเลือก
เน้ือหา และใหแ้ต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยศึกษาจากใบความรู้และปฏิบติั
กิจกรรมท่ี 5.1-5.5  ดงัน้ี 

    5.1 เร่ืองสิทธิ         
                    5.2  เร่ืองหนา้ท่ี     
       5.3  เร่ือง เสรีภาพ 

     5.4  เร่ืองความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
  5.5  เร่ืองบทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี    

3)  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงาน 



4)  ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปภาพรวมของกิจกรรมในสาระของสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ  
ความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย และบทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 

5.3 ข้ันสรุป 
1) ผูเ้รียนและครูร่วมกนัอภิปรายและสรุปเน้ือหาดว้ยเพาเวอร์พอยท ์( Power Point ) 

6. ส่ือและแหล่งเรียนรู้   
6.1  ใบความรู้ท่ี 5.1-5.5 เร่ือง  สิทธิ, หนา้ท่ี,  เสรีภาพ , ความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย, 

บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี    
6.2 ใบงานท่ี5.1-5.5 เร่ือง  สิทธิ, หนา้ท่ี, เสรีภาพ , ความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย,บทบาท
และหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี    

7. การวดัและประเมินผล  
7.1  แบบสังเกตพฤติกรรมตามสาระประจ าหน่วย   
7.2  แบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
7.3  แบบบนัทึกผลงานกิจกรรมกลุ่ม 
7.4 แบบทดสอบ 

8. กจิกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 
8.1  กิจกรรมเสนอแนะ 
    1) ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลข่าวสารปัจจุบนัเก่ียวกบั สิทธิ หนา้ท่ี และเสรีภาพ ความเป็นพลเมืองดี แลว้

น ามาจดัป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ 
     2) ใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายถึงสิทธิ หนา้ท่ี และเสรีภาพ ของผูเ้รียนในสถานศึกษา แลว้น าผลสรุป

การอภิปรายมาก าหนดกติกาในการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน 
8.2  กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
      1) ใบกิจกรรมท่ี 5.1 – 5.5 

9. เอกสารอ้างองิ 
                 หนงัสือ สาระการเรียนรู้ เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ในหลกัสูตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดวชิาทกัษะชีวติ กลุ่มวชิาสัมคมศึกษา และปวส. ๒๕๕๗ หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
กลุ่มวชิาสัมคมศาสตร์  จดัท าโดย ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
                ท่ีมา  :  http://www.truepookpanya.com คน้วนัท่ี9 พ.ค. 2558 
                ท่ีมา  :  http:// http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b1.htm  คน้วนัท่ี 9 พ.ค. 255 

http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b1.htm%20%20ค้นวันที่%209%20พ.ค


ใบความรู้ที ่5.1 
เร่ือง  สิทธิ  

1. ความหมายของสิทธิ 
สิทธิ หมายถึง ส่ิงท่ีไม่มีรูปร่างซ่ึงมีอยูใ่นตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิดหรือเกิดข้ึนโดยกฎหมาย เพื่อ 

ใหม้นุษยไ์ดรั้บประโยชน์ และมนุษยจ์ะเป็นผูเ้ลือกใชส่ิ้งนั้นเองโดยไม่มีผูใ้ดบงัคบัได ้เช่น สิทธิในการกิน 
การนอน แต่สิทธิบางอยา่งมนุษยไ์ดรั้บโดยกฎหมายก าหนดใหมี้ เช่น สิทธิในการมี การใชท้รัพยสิ์น สิทธิ 
ในการร้องทุกขเ์ม่ือตนถูกกระท าละเมิดกฎหมาย เป็นตน้ 

2. สิทธิพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนดสิทธิของประชาชนชาวไทยไวด้งัน้ี 
   2.1 สิทธิในครอบครัวและความเป็นอยูส่่วนตวั ชาวไทยทุกคนยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเป็นอยูส่่วนตวั 
   2.2 สิทธิอนุรักษฟ้ื์นฟูจารีตประเพณี บุคคลในทอ้งถ่ินและชุมชนตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์

ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี วฒันธรรมอนัดีงาม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อรักษาไวใ้หค้งอยูต่ลอดไป 
   2.3 สิทธิในทรัพยสิ์น บุคคลจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์นของตน 

และการสืบทอดมรดก 
    2.4 สิทธิในการรับการศึกษาอบรม บุคคลยอ่มมีความเสมอภาคในการเขา้รับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 12 ปี อยา่งมีคุณภาพและทัว่ถึง โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
    2.5 สิทธิในการรับบริการทางดา้นสาธารณสุขอยา่งเสมอภาคและไดม้าตรฐาน ส าหรับ 

ผูย้ากไร้จะไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
    2.6 สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองโดยรัฐ เด็กเยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมท่ีไดรั้บการ 

ปฏิบติัอยา่งรุนแรงและไม่เป็นธรรมจะไดรั้บการคุม้ครองโดยรัฐ 
     2.7. สิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น บุคคลท่ีมีอายเุกินหกสิบปี และรายไดไ้ม่พอ 

ต่อการยงัชีพ รัฐจะใหค้วามช่วยเหลือ เป็นตน้ 
     2.8 สิทธิท่ีจะไดส่ิ้งอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ โดยรัฐจะใหค้วามช่วยเหลือ 

และอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะแก่บุคคลในสังคม 
     2.9 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชน ในการบ ารุงรักษาและการได ้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
     2.10 สิทธิท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือราชการ 

ส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเปิดเผย เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นจะมีผลต่อความมัน่คงของรัฐหรือความปลอดภยั 



ของประชาชนส่วนรวม หรือเป็นส่วนไดส่้วนเสียของบุคคลซ่ึงมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง 
      2.11 สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขโ์ดยไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาภายในเวลาอนัควรตาม 

บทบญัญติัของกฎหมาย 
       2.12 สิทธิท่ีบุคคลสามารถฟ้องร้องหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

หรือองคก์รของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลใหรั้บผดิชอบการกระท าหรือละเวน้การกระท า ตามกฎหมายของ 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐภายในหน่วยงานนั้น 

3.  แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญตัิในรัฐธรรมนูญ 
    3.1 เคารพสิทธิของกนัและกนั โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เช่น สิทธิ เสรีภาพ 

ในชีวติและร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเป็นส่วนตวั เป็นตน้ 
    3.2 รู้จกัใชสิ้ทธิของตนเองและแนะน าใหผู้อ่ื้นรู้จกัใชแ้ละรักษาสิทธิของตนเอง เช่น 

การรักษาสิทธิในการเลือกตั้งเพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองและป้องกนัไม่ใหมี้การซ้ือสิทธิขายเสียง 
    3.3 รณรงค ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเร่ืองสิทธิ 

มนุษยชนใหแ้ก่ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทท่ีตนพึงกระท าได ้เช่น ใหค้วามรู้กบัสมาชิก 
ครอบครัว จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายไปยงัสถาบนัอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นตน้ 

    3.4 ร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เช่น 
การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเป็นอาสาสมคัร 
ช่วยเหลืองานขององคก์รท่ีปฏิบติังานในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ 

    3.5 การปฏิบติัตามหนา้ท่ีของชาวไทยตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย 
ภาษีใหรั้ฐเพื่อน าเงินนั้นมาใชพ้ฒันาประเทศ การเขา้รับราชการทหารเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนั 
ประเทศ หรือการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพื่อใหไ้ดค้นดีเขา้ไปบริหารบา้นเมืองใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
เป็นตน้ 

   3.6 ส่งเสริม และสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ 
ท าไดโ้ดยการใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูลข่าวสารการทุจริตของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
แก่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต 
เป็นตน้ 

 
 

 



 
ใบความรู้ที ่5.2 

     เร่ือง  หน้าที่ 
1. ความหมายของหน้าที่ 
    หน้าที ่หมายถึง การกระท าหรือการละเวน้การกระท าเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิ 

หนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีบงัคบัใหม้นุษยใ์นสังคมตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑท์างสังคมหรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
จะไม่ปฏิบติัตามไม่ได ้ส่วนสิทธิและเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์อยูแ่ต่จะใชห้รือไม่ใชก้็ได ้

2. หน้าทีพ่ลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของประชาชนชาวไทยไวด้งัน้ี 
   2.1  บุคคลมีหนา้ท่ีรักษาไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   2.2  บุคคลมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย 
   2.3 บุคคลมีหนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง บุคคลซ่ึงไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจง้เหตุผลอนัสมควร 

ยอ่มเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
   2.4 บุคคลมีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ รับราชการทหาร 
   2.5 บุคคลมีหนา้ท่ีเสียภาษีใหรั้ฐ 
   2.6. บุคคลมีหนา้ท่ีช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกป้องและสืบสานวฒันธรรม 

ของชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.7. บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ ราชการ 

ส่วนทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอ านวยความสะดวก 
และใหบ้ริการแก่ประชาชน 

3. แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญตัิในรัฐธรรมนูญ 
  3.1  เคารพสิทธิของกนัและกนั โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เช่น สิทธิ เสรีภาพ 

ในชีวติและร่างกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเป็นส่วนตวั เป็นตน้ 
                3.2  รู้จกัใชสิ้ทธิของตนเองและแนะน าใหผู้อ่ื้นรู้จกัใชแ้ละรักษาสิทธิของตนเอง เช่น 
การรักษาสิทธิในการเลือกตั้งเพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองและป้องกนัไม่ใหมี้การซ้ือสิทธิขายเสียง 
                 3.3  รณรงค ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และปลูกฝังแนวความคิดเร่ืองสิทธิ 
มนุษยชนใหแ้ก่ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพและบทบาทท่ีตนพึงกระท าได ้เช่น ใหค้วามรู้กบัสมาชิก 
ครอบครัว จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายไปยงัสถาบนัอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น สถานศึกษา เป็นตน้ 



                 3.4  ร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เช่น 
การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเป็นอาสาสมคัร 
ช่วยเหลืองานขององคก์รท่ีปฏิบติังานในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ 
                 3.5  การปฏิบติัตามหนา้ท่ีของชาวไทยตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ เช่น การเสีย 
ภาษีใหรั้ฐเพื่อน าเงินนั้นมาใชพ้ฒันาประเทศ การเขา้รับราชการทหารเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการป้องกนั 
ประเทศ หรือการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพื่อใหไ้ดค้นดีเขา้ไปบริหารบา้นเมืองใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
เป็นตน้ 
                 3.6  ส่งเสริม และสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถ 
ท าไดโ้ดยการใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูลข่าวสารการทุจริตของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
แก่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการทุจริตการเลือกตั้งประจ าเขต 
เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที ่5.3 
     เร่ือง เสรีภาพ  
1. ความหมายของเสรีภาพ 
     เสรีภาพ หมายถึง การใชสิ้ทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดอ้ยา่ง 

อิสระ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กระทบต่อสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึงหากผูใ้ดใชสิ้ทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนก่อความ 
เดือดร้อนต่อผูอ่ื้น ถือเป็นการกระท าเกินเสรีภาพของตนก็ยอ่มถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

2. เสรีภาพพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนด เสรีภาพของประชาชนชาวไทยไวด้งัน้ี 
    2.1 เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนยอ่ มไดร้ับความคุม ้ครองในการอาศยัและครอบครอง 

เคหสถานโดยปกติสุข การเขา้ไปในเคหสถานของผูอ่ื้นโดยปราศจากการยนิยอมของผูค้รอบครอง หรือ 
การเขา้ไปตรวจคน้เคหสถานโดยไม่มีหมายคน้จากศาลยอ่มท าไม่ได ้

    2.2  เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่การเนรเทศบุคคลผูมี้สัญชาติไทยออก 
นอกราชอาณาจกัรหรือหา้มมิใหบุ้คคลผูมี้สัญชาติไทยเขา้มาในราชอาณาจกัรจะกระท ามิได้ 

    2.3 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผา่นการพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณาและ 
การส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืนจะจ ากดัแก่บุคคลชาวไทยมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง 

    2.4 เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางท่ีชอบดว้ยกฎหมาย การตรวจ การกกั หรือการ 
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งการกระท าต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลนั้นจะกระท ามิได ้

   2.5 เสรีภาพในการนบัถือศาสนา นิกาย ลทัธิ ความเช่ือทางศาสนา และเสรีภาพในการ 
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของตน โดยไม่เป็นปฏิปักษต่์อหนา้ท่ีของพลเมือง และไม่ขดัต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ยอ่มเป็นเสรีภาพของประชาชน 

   2.6 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าว 
จะกระท าไม่ได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของกฎหมายเพื่อคุม้ครองประชาชนท่ีจะใช ้
ท่ีสาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเม่ือประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือระหวา่งประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

     2.7  เสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม สหพนัธ์ห องคก์ร องคร์เอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
การจ ากดัเสรีภาพต่าง ๆ เหล่าน้ีจะกระท ามิได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจกฎหมายเฉพาะเพื่อคุม้ครอง 
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกนัการผกูขาดในทางเศรษฐกิจ 

    2.8  เสรีภาพในการรวมตวัจดัตั้งพรรคการเมือง เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวถีิทาง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 



    2.9  เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม การจ ากดั 
เสรีภาพดงักล่าวจะท าไดโ้ดยอาศยักฎหมายเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐหรือเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และเพื่อป้องกนัการผกูขาดหรือขจดัความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัทางการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที ่5.4 
   เร่ือง ความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
1.  ความหมายและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดี 
     1.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองดี “พลเมืองดี” หมายถึง  พลเมืองท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือ 
เป็นผูท่ี้ยดึมัน่ในหลกัศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลกัการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวติ 
ปฏิบติัตนตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั อนัจะก่อให้เกิด
การพฒันาสังคมและประเทศชาติใหเ้ป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงหลกัการทาง
ประชาธิปไตยเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ ของส่วนรวมเป็นส าคญัหลกัการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลกัการ
ส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินชีวติในสังคมเพื่อก่อใหเ้กิดความสงบสุขในสังคมได ้
2. ความเป็นพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย 

ความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตยจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ดงัน้ี 

2.1 หลกัการทางประชาธิปไตยท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ 
       2.1.1 หลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  หมายถึง  ประชาชนเป็นเจา้ของ  อ านาจ

สูงสุดในการปกครองรัฐ 
       2.1.2  หลกัความเสมอภาค  หมายถึง  ความเท่าเทียมกนัในสังคมประชาธิปไตย  ถือวา่ทุก

คนท่ีเกิดมาจะมีความเท่าเทียมกนัในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ  ไดแ้ก่  มีสิทธิเสรีภาพ  มีหนา้ท่ี
เสมอภาคกนั ไม่มีการแบ่งชนชั้น  หรือการเลือกปฏิบติั  ควรด ารงชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ไม่ข่มเหง
รังแกคนท่ีอ่อนแอหรือยากจนกวา่ 

       2.1.3  หลกันิติธรรม  หมายถึง  การใชห้ลกักฎหมายเป็นกฎเกณฑก์ารอยูร่่วมกนั เพื่อความ
สงบสุขของสังคม 

       2.1.4  หลกัเหตุผล  หมายถึง  การใชเ้หตุผลท่ีถูกตอ้งในการตดัสินหรือยติุปัญหาในสังคม 
        2.1.5  หลกัการถือเสียงขา้งมาก  หมายถึง  การลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคม

ประชาธิปไตย  ครอบครัว   ประชาธิปไตย  จึงใชห้ลกัการถือเสียงขา้งมากเพื่อลงมติในประเด็นต่าง ๆ  
ไดอ้ยา่งสันติวธีิ 

       2.1.6  หลกัประนีประนอม  หมายถึง  การลดความขดัแยง้โดยการผอ่นหนกัผอ่นเบาใหก้นั  
ร่วมมือกนัเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญัหลกัการทางประชาธิปไตยจึงเป็นหลกัการ
ส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินชีวติในสังคม  เพื่อก่อใหเ้กิดความสงบสุขในสังคมได ้
แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิชีวติประชาธิปไตย 



               2.2  พลเมืองดีตามวิถีชีวติประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบติัตนดงัน้ี คือ 
                       2.2.1  ดา้นสังคม  ไดแ้ก่ 
                               1)  การแสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล 
                                2)  การรับฟังขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้น 
                               3)  การยอมรับเม่ือผูอ่ื้นมีเหตุผลท่ีดีกวา่ 
                               4)  การตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ 
                               5)  การเคารพระเบียบของสังคม 
                              6)  การมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบติั 
                  2.2.2   ดา้นเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ 
                           1)  การประหยดัและอดออมในครอบครัว 
                           2)  การซ่ือสัตยสุ์จริตต่ออาชีพท่ีท า 
                           3)  การพฒันางานอาชีพใหก้า้วหนา้ 
                           4)  การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
                           5)  การสร้างงานและสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐใ์หม่ ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก 
                           6)  การเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีดี   มีความซ่ือสัตย ์ ยดึมัน่ในอุดมการณ์ท่ีดีต่อชาติ
เป็นส าคญั 
                  2.2.3  ดา้นการเมืองการปกครอง  ไดแ้ก่ 
                           1)  การเคารพกฎหมาย 
                           2)  การรับฟังขอ้คิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
                           3)  การยอมรับในเหตุผลท่ีดีกวา่ 
                           4)  การซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
                           5)  การกลา้เสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม  กลา้เสนอตนเองในการท าหนา้ท่ี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวฒิุสภา 
                           6)    การท างานอยา่งเตม็ความสามารถ  เตม็เวลา                                            
           2.3   จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 
                    คุณธรรม  จริยธรรม  หมายถึง  ความดีท่ีควรประพฤติ  กิริยาท่ีควรประพฤติ  คุณธรรม  
จริยธรรมท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  ไดแ้ก่ 



                                 2.3.1  ความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ หมายถึง  การตระหนกัใน
ความส าคญัของความเป็นชาติไทย การยดึมัน่ในหลกัศีลธรรมของศาสนา  และการจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์

      2.3.2  ความมีระเบียบวนิยั  หมายถึง  การยดึมัน่ในการอยูร่่วมกนัโดยยดึระเบียบวนิยั  เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

       2.3.3  ความกลา้ทางจริยธรรม  หมายถึง  ความกลา้หาญในทางท่ีถูกท่ีควร 
       2.3.4  ความรับผดิชอบ  หมายถึง  การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผูอ่ื้น  หรือสังคม

โดยรวมไดรั้บประโยชน์จากการกระท าของตน 
       2.3.5  การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผูอ่ื้น  หรือสังคม

โดยรวมไดรั้บประโยชน์จากการกระท าของตน 
       2.3.6  การตรงต่อเวลา  หมายถึง  การท างานตรงตามเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

            2.4  การส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
      การท่ีบุคคลปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตยแลว้  ควรสนบัสนุนส่งเสริมให้
บุคคลอ่ืนปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตยดว้ย  โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 

     2.4.1  การปฏิบติัตนให้เป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย  โดยยดึมัน่ในคุณธรรม
จริยธรรมมของศาสนาและหลกัการของประชาธิปไตยมาใชใ้นวถีิการด ารงชีวิตประจ าวนัเพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่คนรอบขา้ง 

     2.4.2  เผยแพร่  อบรม  หรือสั่งสอนบุคคลในครอบครัว  เพื่อนบา้น คนในสังคม  ให้ใช้
หลกัการทางประชาธิปไตยเป็น พื้นฐานในการด ารงชีวติประจ าวนั 

      2.4.3  สนบัสนุนชุมชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  โดยการ
บอกเล่า เขียนบทความเผยแพร่ ผา่นส่ือมวลชน 

      2.4.4  ชกัชวน  หรือสนบัสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทางการ
เมืองหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

      2.4.5  เป็นหูเป็นตาใหก้บัรัฐหรือหน่วยงานของานรัฐในการสนบัสนุนคนดี  และก าจดัคนท่ี
เป็นภยักบัสังคมการสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย  ควรเป็นจิตส านึกท่ี
บุคคลพึงปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 
 
 
 

 



ใบความรู้ที ่5.5 
    เร่ือง บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี    

1. ความหมายของเยาวชน 
ความหมายของเยาวชน ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  เยาวชน หมายถึง บุคคลท่ี

มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัไม่ถึง 18  ปีบริบูรณ์และไม่ใช่ผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้จากการจดทะเบียนสมรส 
นอกจากน้ี ค าวา่ เยาวชน ตามความหมายขององคก์ารสหประชาชาติ ไดใ้หค้วามหมายไวคื้อ คนในวยัหนุ่มวยั
สาว ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-25 ปี เป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อระหวา่งการเป็นเด็กและผูใ้หญ่ 
2. บทบาทและหน้าทีข่องเยาวชนทีม่ีต่อสังคมและประเทศชาติ 

สมาชิกทุกคนในสังคมยอ่มตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีตามสถานภาพของตน ซ่ึงบทบาทและหนา้ท่ีของ
สมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัไป แต่ในหลกัใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกนั ถา้สมาชิกทุกคนใน
สังคมไดป้ฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งถูกตอ้งก็จะไดช่ื้อวา่เป็น "พลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ" 
และยงัส่งผลใหป้ระเทศชาติพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีถือวา่เป็น
อนาคตของชาติ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตน เพื่อช่วยน าพา
ประเทศชาติใหพ้ฒันาสืบไป 
3. ลกัษณะของเยาวชนทีด่ี 

เยาวชนท่ีดีควรจะเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะตอ้งมีธรรมะในการด าเนินชีวติ ไดแ้ก่ 
      3.1 การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมท่ีช่วยในการพฒันาประเทศชาติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
เพราะถา้สมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะท าใหส้ังคม
พฒันาไปอยา่งรวดเร็วและมัน่คง  
      3.2 การมีระเบียบวนิยัและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เป็นคุณธรรมท่ีช่วยใหค้นในสังคมอยูร่่วมกนัได้
อยา่งสงบสุข เพราะถา้สมาชิกในสังคมยดึมัน่ในระเบียบวินยั รู้และเขา้ใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น 
และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เช่น ขา้ราชการท าหนา้ท่ีบริการประชาชน
อยา่งดีท่ีสุด ก็ยอ่มท าใหเ้ป็นท่ีประทบัใจรักใคร่ของประชาชนผูม้ารับบริการ 
      3.3 ความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นคุณธรรมท่ีมีความส าคญั เพราะหากสมาชิกในสังคมยดึมัน่ในความซ่ือสัตย์
สุจริต เช่น ไม่ลกัทรัพย ์ไม่เบียดเบียนทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือของประเทศชาติมาเป็นของตน รวมทั้งผูน้ า
ประเทศมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ก็จะท าใหส้ังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข 
      3.4 ความสามคัคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกนัท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะท า
ใหส้ังคมเป็นสังคมท่ีเขม้แขง็ แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกทั้งทางความคิดและการปฏิบติัตนในการอยู่
ร่วมกนั จะท าใหส้ังคมอ่อนแอและล่มสลายในท่ีสุด 



      3.5 ความละอายและเกรงกลวัในการท าชัว่ ถา้สมาชิกในสังคมมีหิริโอตปัปะ มีความเกรงกลวัและ
ละอายในการท าชัว่ สังคมก็จะอยูก่นัอยา่งสงบสุข เช่น นกัารเมืองจะตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่โกงกิน ไม่เห็น
แก่ประโยชน์พวกพอ้ง โดยตอ้งเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั ประเทศชาติก็จะสามารถพฒันาไป
ไดอ้ยา่งมัน่คง 
 
4. ควมส าคัญของการเป็นเยาวชนทีด่ี 

การเป็นเยาวชนท่ีดีมีความส าคญัต่อตนเองและประเทศชาติดงัน้ี 
      4.1 ความส าคญัต่อตนเอง เยาวชนท่ีดีตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต คิดดี ท าดีเพื่อ
ตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย จะท าใหมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนัและกนั เป็นท่ีรักของคนรอบขา้ง 
      4.2 ความส าคญัต่อส่วนรวม เม่ือเยาวชนไดรั้บการปลุกฝังใหเ้ป็นเยาวชนท่ีดีแลว้ ก็จะเป็นพลเมืองท่ีดีใน
อนาคต และถา้ประเทศชาติมีพลเมืองท่ีดี มีความรับผดิชอบปฏิบติัตามกฏระเบียบกติกาของสังคม และน าหลกั
ประชาธิปไตยมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของตน ก็ยอ่มท าให้การอยูร่่วมกนัรในสังคม
เป็นไปอยา่งสงบสุข 
      4.3 ความส าคญัต่อประเทศชาติ เม่ือสังคมมีเยาวชนท่ีดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ยอ่มเป็น
พื้นฐานท าใหเ้กิดพลเมืองดีในอนาคต และเม่ือสังคมมีพลเมืองท่ีดี ยอ่มน ามาซ่ึงการพฒันาประเทศชาติให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไปอยา่งรวดเร็ว 
5.  การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนทีด่ีตามสถานภาพและบทบาท 
     5.1 เยาวชนกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมีบทบาทหนา้ท่ี 
ดงัน้ี 
          5.1.1 เคารพเช่ือฟังบิดามารดา 
          5.1.2 ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสท่ีท าได ้
          5.1.3 ใชจ่้ายอยา่งประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
          5.1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พี่นอ้ง 
          5.1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
          5.1.6 ประพฤติตนใหส้มกบัเป็นผูด้  ารงวงศต์ระกลู 
     5.2 เยาวชนกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนกัเรียนควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
          5.2.1 รับผดิชอบในหนา้ท่ีของนกัเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี 
          5.2.2 เช่ือฟังค าสั่งสอนอบรมของครูอาจารย ์ 



          5.2.3 กตญัญูรู้คุณของครูอาจารย ์
          5.2.4 รักใคร่ปองดองกนัในหมู่เพื่อนนกัเรียน 
          5.2.5 ส่งเสริมเพื่อนในทางท่ีถูกท่ีควร 
     5.3 เยาวชนกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บา้นหรือกลุ่มคน โดยเยาวชน
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนอาศยัอยุ ่จึงตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีต่อชุมชนดงัน้ี 
          5.3.1 รักษาสุขลกัษณะของชุมชน  เช่น การทิ้งขยะใหเ้ป็นท่ี ช่วยก าจดัส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ เป็นตน้ 
          5.3.2 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนท าลายโบราณวตัถุในชุมชน ช่วนกนัดูแลสาธารณ
สมบติั 
          5.3.3 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชชน 
     5.4 เยาวชนกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
          5.4.1  เขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 
          5.4.2  ปฏิบติัตนตามกฏหมาย 
          5.4.3  ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง 
          5.4.4  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
          5.4.5  สืบทอดประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
         5. 4.6  ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆท่ีทางราชการจดัข้ึน 
          5.4.7  ประกอบอาชีพสุจริตดว้ยความขยนัหมัน่เพียร 
          5.4.8  ประหยดัและอดออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกจิกรรมที ่5.1 
เร่ือง  สิทธิ  

  
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ   
            1. วเิคราะห์ความส าคญัเร่ืองสิทธิของบุคคลได ้
         2. ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ขอ้ความต่อไปน้ี มีความสอดคลอ้งกบัสิทธิดา้นใด 

 
           1. ต ารวจแสดงหมายคน้ต่อนายประโยชน์ก่อนคน้ตวั 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2. ปัจจุบนัชายและหญิงสามารถด ารงต าแหน่งผูว้า่ราชการจงัหวดัได ้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

3. อารยาภูมิใจมากท่ีสามารถซ้ือบา้น และรถยนตเ์ป็นของตนเอง 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

4. ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาไม่มีความผดิ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................



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

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

5.  สมศกัด์ิอาย ุ65 ปี ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐเดือนละ 600 บาท 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 

6.  เด็กชายจอ๊ด ชอบเท่ียวการคืน แข่งรถซ่ิงและหนีเรียนเป็นประจ า พอ่แม่จึงจบัล่ามโซ่ไวท่ี้บา้น 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกจิกรรมที ่5.2 

          เร่ือง หน้าที่ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
               1.  บอกสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพไดถู้กตอ้ง 
                
ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนวเิคราะห์วา่ภาพใดสอดคลอ้งกบัสิทธิ หนา้ท่ีหรือ เสรีภาพ  

สอดคลอ้งกบัสิทธิ หนา้ที เสรีภาพ ดา้นใดบา้ง 

ภาพอาชีพ 
คา้ขาย หมอ 
ท านา ต ารวจ 

ภาพนกัเรียน 
ก าลงัเรียนหนงัสือ 

ภาพของประชาชนลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง 

ภาพคนก าลงัคุยโทรศพัท ์

เด็กถูกคุมขงัในหอ้งขงั 

ภาพคดัเลือกทหาร 

ภาพคนป่วยไปหาหมอ 

ภาพคนเดินทางโดยรถไฟ 
รถยนต ์มอเตอร์ไซต ์

ภาพรูปน้ีมีทุกบา้น 



 

ใบกจิกรรมที ่5.3 
เร่ือง   เสรีภาพ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพือ่ 

 1. วเิคราะห์เร่ืองเสรีภาพได ้
 2. บอกประโยชน์ของการน าเสรีภาพไปใชไ้ด ้ 
ค าช้ีแจง : 1.ใหผู้เ้รียนดูภาพต่อไปน้ี 

   2. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นและตอบค าถามดา้นล่างใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

   3. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอ 

 

นกัเรียนระดมความคิดในกลุ่มแลว้ส่งตวัแทนน าเสนอ 

1. ภาพทั้งหมดเก่ียวกบัเร่ืองใด 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. เม่ือดูภาพแลว้นกัเรียนเกิดความคิดและรู้สึกอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ภาพแต่ละภาพเก่ียวขอ้งเร่ืองใดอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1 . ภาพประกอบอาชีพหลากหลาย 2. พอ่แม่ลูกดูทีวี ภาพประกอบศาสนพิธี 
ตกับาตร 
ภาพเมืองเมกกะ 
โบสถค์ริสต ์

3 . ภาพการรับประทานอาหาร 
 

4. การเดินทางรถยนต ์
เคร่ืองบิน 
เรือ 
มอเตอร์ไซต ์

พรรคการเมืองต่างๆ 3พรรคข้ึนไป  
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการดูภาพคืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5. นกัเรียนสามารถน าแนวคิดท่ีไดจ้ากภาพไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกจิกรรมที่  5.4 

เร่ือง  ความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
        1.  ยกตวัอยา่งบทบาทของพลเมืองดีของชุมชนนกัเรียนได ้
 ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งพลเมืองดีท่ีสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนของนกัเรียนมา 1 ท่าน พร้อมทั้ง
วเิคราะห์ประเด็นท่ีก าหนด 

ช่ือ
........................................................................................................................................................................... 
อาชีพ
...................................................................................................................................................................... 
  

 
 

ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
...................................................................................  
................................................................................... 
...................................................................................  

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

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

ความประทบัใจท่ีนกัเรียนมีต่อบุคคลตวัอยา่ง 
.................................................................................... 

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

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

 
 

 
การน าแบบอยา่งความดีของบุคคลตวัอยา่งมาใชใ้นการด าเนินชีวิต 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ที่  5.5 

          เร่ือง  บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี    
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เพื่อ 
 

1. บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดี 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่านใบความรู้เร่ือง บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนในการเป็นพลเมืองดีและตอบค าถาม
ต่อไปน้ี 

ค าถาม 

1. เยาวชนท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. เยาวชนควรมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีดีอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. จงยกตวัอยา่งท่ีการปฏิบติัตนของผูเ้รียนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดีมา 5 ขอ้ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 4. ถา้เยาวชนในชาติไม่ปฏบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนจะเกิดขอ้เสียอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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5. เยาวชนท่ีดีมีความส าคญัต่อประเทศชาติอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 
รหสัวชิา  2000-1501  ช่ือวชิา หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม   สอนคร้ังท่ี  2 
ช่ือหน่วย  สิทธิ หนา้ท่ีความเป็นพลเมืองดี 

ช่ือเร่ือง  พลเมืองดีกบัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต จ านวนคาบรวม 2   คาบ 
1. สาระส าคัญ 

การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  หมายถึง  การสร้างจิตส านึกของพลเมืองให้
ตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะสมาชิกของรัฐและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตนั้น ประชาชนในฐานะสมาชิกของรัฐตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของรัฐ การใชอ้  านาจรัฐ และการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
2.  สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้   

แสดงออกถึง  ความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชนั  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 
เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และประพฤติปฏิบติัตน เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชนั 
3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1)  อธิบายแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชนัได ้
2)  วเิคราะห์แนวทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาเก่ียวกบัความผดิทาง

วนิยัและอาญา ทางคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและผลท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมได ้
3)  ประยกุตก์ารมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 
4)  มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ 

เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
4.  สาระการเรียนรู้ 
                 4.1  การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
                        4.1.1  รัฐ 
                        4.1.2  นิติรัฐ 
                         4.1.3  การใชอ้ านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
           4.1.4  รูปแบบความสัมพนัธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม 

4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
                     4.2.1 ปัญหาการทุจริต 
                     4.2.2  แนวโนม้ของปัญหาการทุจริต 
                    4.2.3 การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
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               4.3 วธีิสร้างความตระหนกัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริต 

                    4.3.1 จิตส านึกของพลเมือง 

                    4.4 กรณีศึกษา 
5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

5.1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1) ทดสอบก่อนเรียน 
2) ครูสนทนากบัผูเ้รียนในเร่ืองปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่ง 

เหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และแจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทราบ 
5.2 ขั้นสอน 

                           1)  ครูแบ่งผูเ้รียนออกเป็น  8  กลุ่มจ านวนสมาชิกใกลเ้คียงกนั ตามหวัขอ้ของเน้ือหา ใหแ้ต่ละ 
กลุ่มศึกษาเน้ือหาในหวัขอ้ท่ีก าหนด ดงัน้ี 
                                    (1) รัฐ 
                                    (2) นิติรัฐ 
                                    (3) การใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
                                    (4) รูปแบบความสมัพนัธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
                                    (5) ปัญหาการทุจริต 
                                    (6) แนวโนม้ของปัญหาการทุจริต 
                                  (7) การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
                                   (8) จิตส านึกของพลเมือง 
                             2)  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงาน 
                             3)  ครูสรุปเน้ือหาดว้ยเพาเวอร์พอยท ์( Power Point ) หรือส่ืออ่ืน ๆ 
                             4) ใหผู้เ้รียนจดักลุ่มใหม่จ  านวน 6 กลุ่ม จ านวนสมาชิกใกลเ้คียงกนั แต่ละกลุ่มศึกษาและ
จดัท าใบงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย กลุ่มละ 1 เร่ือง 

5.3 ข้ันสรุป 
          1) ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปภาพรวมของกิจกรรมในแง่ของกฎหมาย สงัคม คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมต่าง ๆ และการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ทดสอบหลงัเรียน 

6. ส่ือและแหล่งเรียนรู้   
6.1  ใบความรู้ท่ี 5.6- 5.13 เร่ือง  รัฐ, นิติรัฐ, การใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ, รูปแบบความสมัพนัธ์ของ

การเมืองแบบมีส่วนร่วม, ปัญหาการทุจริต, แนวโนม้ของปัญหาการทุจริต, การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ และ
จิตส านึกของพลเมือง 
               6.2 ใบงานท่ี5.6- 5.11  กรณีศึกษาเร่ืองท่ี 1-6   
7. การวดัและประเมินผล  

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรมตามสาระประจ าหน่วย   
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7.2  แบบสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่ม 
7.3  แบบบนัทึกผลงานกิจกรรมเด่ียว 
7.4 แบบบนัทึกผลงานกิจกรรมกลุ่ม 
7.5  แบบทดสอบ 

8. กจิกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 
  8.1 มอบหมายผูเ้รียนไปสืบคน้ขอ้มู ลเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มาจดั 
ป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ในสถานศึกษาหรือชุมชน 

 8.2 ใหผู้เ้รียนทุกคนไดคิ้ดหาแนวทางป้องกนัการทุจริตโดยการถอดรหสัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง แลว้จดันิทรรศการ 

8.3 ใหผู้เ้รียนศึกษาเร่ืองท่ีองคก์รตา้นคอร์รัปชนัไดจ้ดัท าเร่ืองราวต่างๆ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
แลว้ใหแ้บ่งกลุ่มวิเคราะห์ผลกระทบท่ีบุคคลเหล่านั้นไดรั้บในดา้นต่าง ๆ แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ 
ชั้นเรียน ตลอดทั้งประชาสมัพนัธ์ใหชุ้มชนและสงัคมไดรั้บทราบ 

8.4 ผูเ้รียนไปทศันศึกษา คน้ควา้ ณ สถานท่ีจริง เช่น ส านกังาน ป.ป.ช., ส านกังาน ป.ป.ช. 
ประจ าจงัหวดั เป็นตน้ 

8.5 เชิญวิทยากรจากส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัมาบรรยายใหค้วามรู้กบัผูเ้รียน 
(กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม) 

9. เอกสารอ้างองิ 
                 หนงัสือ สาระการเรียนรู้ เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต ในหลกัสูตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดวชิาทกัษะชีวติ กลุ่มวชิาสัมคมศึกษา และปวส. ๒๕๕๗ หมวดวชิา
ทกัษะชีวติ กลุ่มวชิาสัมคมศาสตร์  จดัท าโดย ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
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การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชัน 
ปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ผชิญภาวะวกิฤติหลายดา้น ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ภายในประเทศ ตั้งแต่ความยากจนของประชาชน การกระจายรายไดแ้ละความเหล่ือมล ้าทาง 
เศรษฐกิจของคนในสังคม ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ีปัญหาการทุจริต ฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 
หรือการคอร์รัปชนั ก็เป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกอยูใ่นสังคมการเมืองไทยมาชา้นาน จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ 
การทุจริตในปัจจุบนัมีแนวโนม้รุนแรงและส่งผลกระทบในระดบักวา้งและลึก ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่ง 
รุนแรงต่อความมัน่คงของรัฐ ระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการพฒันา 
ในระบบประชาธิปไตย ซ่ึงคนไทยทั้งชาติตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทั้งน้ี ปัญหาการทุจริต 
สว ่นหน่ึงเกิดจากกลุม่ คนจ านวนหน่ึงท่ีมีความรู้มีทุน และมีอ านาจทางการเมือง มุ่ง แสวงหาประโยชน์ อนั
มิควรไดส้ าหรับตนเองและผอ่้ืูน ประกอบกบัสงัคมไทยยงัมีวฒันธรรมและค่า นิยมท่ีผิด ๆ “โกงไม่เป็นไร ขอใหฉนั 
ไดป้ระโยชน”์ อนัเป็นอุปสรรคส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตเป็นอยา่งมาก ท าใหก้ารแกปั้ญหาการทุจริต 
ของชาติเปน็ ไปอยา่งชา้ ๆ เม่ือเทียบกบัประเทศในกลุม่ อาเซียนดว ้ยกนั ในขณะท่ีประเทศไทยจะกา้วเขา้ สู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเป็นทางการ หากยงัไม่สามารถหลุดพน้จากปัญหาการทุจริตไดแ้ลว้ กจ็ะ 
ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ และการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งแน่นอน 
การปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามกระแสโลกาภิวตันท่ี์ก าลงัเกิดข้ึนทัว่โลก ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรม 
ทางตะวนัตกและวฒันธรรมทางตะวนัออก ท าใหเ้กิดกระแสไหลบ่าทางวฒันธรรมมากจนเกินกวา่ท่ี 
โครงสร้างสงัคมเดิมจะสามารถยึดเหน่ียววิถีชีวิตดั้งเดิมได ้ท าใหส้ ภาพสงัคมไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงเขา้ สู่ 
กระแสวตัถุนิยมและบริโภคนิยม จนเขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิต รากเหงา้ของวฒันธรรม 
ไทยเร่ิมสัน่คลอน เกิดแรงผลกัดนัระหวา่งค่านิยมแบบเก่ากบัค่านิยมแบบใหม่ ความขดัแยง้เร่ิมปรากฏข้ึน 
ตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว สงัคม จนถึงระดบัประเทศ อาทิเช่น มีการทุจริตในวงการต่าง ๆ ปัญหา 
ยาเสพติด การมัว่สุมของวยัรุ่น การหยา่ร้างในครอบครัว และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่าน้ี 
ไดถ้าโถมเขา้ท าลายวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของไทย ซ่ึงเป็นอนัตรายอยา่งยิ่งต่อประเทศชาติ 
ดงันั้น เพ่ือใหสั้งคมไทยไดต ้ระหนกัและเห็นคุณค่า ของความดีงาม การประพฤติปฏิบติัอยบู่ นความถกูตอ ้ง 
ตามกฎหมายและศีลธรรม ทุกภาคส่วนในสงัคมจะตอ้งช่วยรณรงคแ์ละปฏิบติัตนเพ่ือใหส้งัคมเกิดการ 
พฒันาทางดา้นวตัถุและจิตใจไปพร้อม ๆ กนั 
การสร้างจิตส านึกของพลเมืองใหต้ระหนกัถึงบทบาทของตนในฐานะสมาชิกของรัฐและการ 
มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตนั้น ประชาชนในฐานะสมาชิกของรัฐตอ้งมีความรู้ 

ความเขา้ใจในเร่ืองของรัฐ การใชอ้  านาจรัฐ และการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ ดงัน้ี 
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ใบความรู้ที ่5.6 
เร่ือง   รัฐ (รัด - ถะ) 

1. รัฐ (รัด - ถะ) 
      รัฐ คือ กลไกทางการเมือง โดยมีอ านาจอธิปไตยปกครองดินแดนทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอาณาเขต 

และมีประชากรแน่นอน โดยอ านาจดงักล่าวเบด็เสร็จทั้งภายในและภายนอกรัฐ ไม่ข้ึนกบัรัฐอ่ืนหรือ 
อ านาจอ่ืนจากภายนอก และอาจกล่าวไดว้า่ รัฐสามารถคงอยูไ่ดแ้มจ้ะไม่ไดก้ารรับรองจากรัฐอ่ืน เพียง 
แต่รัฐท่ีไม่ไดรั้บการรับรองเหล่าน้ี มกัจะพบวา่ตนประสบอุปสรรคในการเจรจาสนธิสญัญากบั 
ต่างประเทศ และด าเนินกิจการทางการทูตกบัรัฐอ่ืน องคป์ระกอบส าคญัของรัฐ มี 4 ประการ 

       1.1 ประชากร   รัฐทุกรัฐจะตอ้งมีประชากรจ านวนหน่ึง ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีจุดมุ่งหมายและ 
มีประโยชนร่์วมกนั จ านวนประชาชนของแต่ละรัฐอาจมีมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ท่ีส าคญัคือ จะตอ้งมี 
ประชากรด ารงชีพอยูภ่ายในขอบเขตของรัฐนั้น 

       1.2   ดินแดน   รัฐตอ้งมีดินแดนอนัแน่นอนของรัฐนั้น กล่าวคือ มีเสน้เขตแดนเป็นท่ียอมรับ 
ของนานาประเทศ ทั้งโดยขอ้เทจ็จริงและโดยสนธิสญัญา ทั้งน้ีรวมถึงพ้ืนดิน พ้ืนน ้า และพ้ืนอากาศ 

       1.3 อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจรัฐ หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ท าใหรั้ฐ 
สามารถด าเนินการทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองภายในและภายนอก 

       1.4  รัฐบาล คือ องคก์รหรือหน่วยงานท่ีด าเนินงานของรัฐในการปกครองประเทศ รัฐบาล 
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีบริการสาธารณะสนองเจตนารมณ์ของประชาชนผูเ้ป็นสมาชิกของรัฐ เพ่ือรักษา 
ผลประโยชนข์องประชาชนและป้องกนัการรุกรานจากรัฐอ่ืน รัฐบาลเป็นองคก์รทางการเมืองท่ีขาดไม่ได ้
ของรัฐ 

       รัฐแต่ละรัฐจะก าหนดรูปแบบการใชอ้  านาจรัฐข้ึนตามท่ีประชาชนผูเ้ป็นสมาชิกของรัฐนั้น 
ก า หนด ส า หรับประเทศไทยก า หนดใหมี้รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีรัฐสภาท่ีประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาท่ีมาจากการ 
เลือกตั้งของประชาชน 

สาระส าคญัของการปกครองแบบน้ี คือ อ านาจรัฐท่ีเรียกกนัวา่ “อ านาจอธิปไตย” (sovereignty) นั้น 
เป็นของประชาชน (popular sovereignty) แต่ประชาชนไม่สามารถใชอ้  านาจทางการเมืองไดโ้ดยตรง 
ดงัเช่น สมยันครรัฐเอเธนส์เน่ืองจากมีจ านวนประชากรมาก จึงตอ้งมีการมอบอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นของ 
ประชาชนใหกั้บผูแ้ทนเป็น ผูใ้ชอ้  านาจแทนประชาชน จึงเรียกวา่ผูแ้ทนราษฎร” 

ลกัษณะส าคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยผา่นผูแ้ทน ประกอบดว้ย 
             1) ประชาชนมอบอ านาจอธิปไตยของตนใหผู้แ้ทนไปใชแ้ทนตน 
             2) การมอบอ านาจอธิปไตยตอ้งผา่นกระบวนการ “เลือกตั้ง” (election) ภายใตร้ะบบการแข่งขนั 

(competition) 
             3) ผูแ้ทนของประชาชนมีอ านาจจ ากดัตามท่ีกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ก าหนดไวเ้ท่านั้น 

             4) เป็นการมอบอ านาจใหก้บัผูแ้ทนอยา่งมีเง่ือนไข หากผูแ้ทนใชอ้  านาจนอกขอบเขตของ 
กฎหมาย ใชอ้  านาจโดยพลการ ขาดคุณธรรม หรือโดยบิดเบือนเพ่ือประโยชนส่์วนตวั ประชาชนเจา้ของ 
อ านาจอธิปไตยย่อมเรียกอ านาจคืนไดอ้ยา่งไรกดี็ การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผา่นผูแ้ทนกย็งัมี
ขอ้บกพร่องและจุดอ่อนอยูห่ลายประการ มีการวิพากษถึ์งความไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขาดจริยธรรม ขาด
ความเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชน เปน็ การปกครองของนายทุนซ่ึงเปน็ คนกลุม่ นอ ้ยท่ีสามารถผกูขาดอ านาจได ้
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ใบความรู้ที ่5.7 
เร่ือง   นิติรัฐ 

2.  นิติรัฐ 
     นิติรัฐ หมายถึง รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ขั้นมูลฐาน 
ของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญโดยอาจจ าแนกสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวไดเ้ป็น 3 ประการ คือ 
      2.1 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท ้อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกาย สิทธิเสรีภาพ 
ในการติดต่อส่ือสารถึงกนัและกนั สิทธิเสรีภาพในการเดินทางการเลือกถ่ินท่ีอยู่ สิทธิในการนบัถือ 
ศาสนา และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว 
      2.2  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิเสรีภาพ 
ในการมีและใชท้รัพยสิ์น และสิทธิเสรีภาพในการท าสญัญา 
      2.3 สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคมหรือพรรคการเมือง และสิทธิเสรีภาพในการ 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมคัรรับเลือกตั้ง 

อยา่งไรกดี็ รัฐจะตอ้งธ ารงรักษาไวซ่ึ้งประโยชนส่์วนรวมหรือประโยชนส์าธารณะ ซ่ึงในกรณี 
รัฐจ าตอ้งบงัคบัใหร้าษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการบางอยา่ง โดยองคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีของ 
รัฐสามารถล่วงล ้าเขา้ไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎรได ้แต่รัฐใหค้ ามัน่ต่อราษฎรวา่องคก์รหรือ 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะกล ้ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใ้นกรณีใดและภายในขอบเขตอยา่งไร 
สาระส าคญัของหลกันิติรัฐมีอยู่ 3 ประการ ดงัน้ี 
                 1) บรรดาการกระท าทั้งหลายขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย 
ท่ีตราข้ึนโดยองคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั กล่าวคือ องคก์รของรัฐฝ่ายบริหาร จะตอ้งมีอ านาจสัง่การ 
ใหร้าษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดไดต่้อเม่ือบทบญัญติัแห่งกฎหมายให ้
อ านาจไวอ้ยา่งชดัแจง้ และจะตอ้งใชอ้  านาจนั้นภายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
                 2) บรรดากฎหมายทั้งหลายท่ีองคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติัไดต้ราข้ึนจะตอ้งชอบดว้ย 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎหมายท่ีใหอ้  านาจแก่องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล ้าเขา้ไปในแดน 

แห่งสิทธิและเสรีภาพของราษฎรนั้น จะตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ยา่งชดัเจนพอสมควรวา่ใหอ้งคก์รของรัฐ 
ฝ่ายบริหารองคก์รใดมีอ านาจล่วงล ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใ้นกรณีใดและภายใน 
ขอบเขตอยา่งไร และกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่ใหอ้  านาจแก่องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล ้าเขา้ไป 
ในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพ่ือธ ารงรักษาผลประโยชนส์าธารณะ 
                 3) การควบคุมไม่ใหก้ระท าขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารขดัต่อกฎหมายกดี็ การควบคุม 
ไม่ใหก้ฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญกดี็ จะตอ้งเป็นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงมีความเป็น 
อิสระจากองคก์รของรัฐฝ่ายบริหารและองคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั 
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ใบความรู้ที ่5.8 

เร่ือง  การใช้อ านาจของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ   
3.  การใช้อ านาจของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งการเมืองและขา้ราชการ คือ ผูใ้ชอ้  านาจรัฐ การกระท า 
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งอยูภ่ายในขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายใหอ้  านาจไวแ้ละ 
ปฏิบติัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และตั้งตนอยูใ่นความไม่ประมาท เป็นขอ้ปฏิบติัขั้นพ้ืนฐานท่ีเจา้หนา้ท่ี 
ของรัฐทุกคนยึดถือปฏิบติั ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งใชค้วบคู่กนั คือ อ านาจ กล่าวคือ เม่ือมีหนา้ท่ีท่ีตอ้ง 
กระท าแลว้อ านาจจะตอ้งตามมา กฎหมายจะก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีอ านาจในการใชดุ้ลยพินิจเพ่ือ 
ด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งกระท า 
โดยรอบคอบ เพ่ือใหก้ารใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐน าสู่การปฏิบติัไดจ้ริง และมีประโยชนต่์อสาธารณชน 
โดยรวม และไม่เกิดการขดักนัระหวา่งประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 
 
ทั้งน้ี อาจกล่าวไดว้า่การใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐจะตอ้งค านึงถึงหลกัการท่ีส าคญั 4 ประการ 
ดว้ยกนั คือ 

1.3.1 หลกัชอบด้วยกฎหมาย 
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 
        1) มีกฎหมายใหอ้  านาจ ใหก้ระท าไดอ้ยา่งชดัเจนตามบทบญัญติัของกฎหมาย ระเบียบ 

กฎ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
                       2) เขา้องคป์ระกอบของเง่ือนไข ครบทุกประการตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
ก าหนดไว ้
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                       3) ไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้หก้ระท าไดอ้ยา่งชดัเจน 
                       4) ครบถว้นถูกตอ้งตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีระบุไวต้ามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

1.3.2 หลกัสุจริต 
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

                      1) ไม่มีการทุจริต หรือกลฉอ้ฉล หรือมีการกลัน่แกลง้ โดยเนน้เจตนาดี บริสุทธ์ิ ยติุธรรมเป็นส าคญั 
                      2) ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น หรือทุจริตเชิงนโยบาย 
                      3) ไม่มีการแสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเอง หรือพรรคพวก ตอ้งกระท าเพ่ือประโยชนส่์วนรวมเท่านั้น 
                      4) ไม่ประมาทเลินเล่อ หรือจะอา้งวา่ไม่รู้กฎหมายนั้นไม่สามารถอา้งได ้หรืออา้งวา่เขา้รับต าแหน่ง
ใหม่กไ็ม่สามารถอา้งไดเ้ช่นกนั 

1.3.3 หลกัไม่เลอืกปฏิบัต ิ
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 
         1) โดยตรงหรือโดยชดัแจง้ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายกบัทุกคน 

                        2) โดยออ้ม ปฏิบติัเพ่ือใหผ้ลประโยชนสุ์ดทา้ยตกกบัประชาชนโดยส่วนรวม 
                        3) มีขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้การใชข้อ้ยกเวน้ตอ้งกระท าเท่าท่ีจ าเป็นดว้ยเหตุดว้ยผลเท่านั้น มิเช่นนั้น
อาจก่อใหเ้กิดสองมาตรฐานได ้

1.3.4 หลกัพอเหมาะสมควรหรือได้สัดส่วนพอดี 
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

                       1) ตามความจ าเป็นมิอาจหลีกเล่ียงได ้โดยยึดกฎหมายค าพิพากษาศาล ขอ้หารือเป็นตน้ 
                       2) ใชท้างเลือกท่ีเหมาะสมอ่ืน โดยตดัสินใจเลือกทางท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รหรือประชาชนนอ้ยท่ีสุด
หรือไม่มีผลกระทบเลย ไม่วา่จะเป็นความมัน่คง หรือฐานะการเงิน หรือความสุขของประชาชน 
                        3) สมประโยชน ์ค านึงถึงความคุม้ค่าท่ีประชาชนจะพึงไดรั้บจากการท่ีรัฐตอ้งเสียงบประมาณไป 
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ใบความรู้ที ่5.9 
เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics) 
4.  รูปแบบความสัมพนัธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics) 

หลกัการส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองยึดหลกัพ้ืนฐานท่ีวา่ ประชาชนเป็นเจา้ของ 
อ านาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใชอ้  านาจไดเ้้ สมอแมว ้า้่ ไดม ้อบอ านาจใหกั้บผแู้้ ทนของประชาชนไปใช ้
ในฐานะท่ีเป็น “ผูแ้ทน” แลว้ก็ตาม แต่ประชาชนกส็ามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ ควบคุม และแทรกแซง 
การท าหนา้ท่ีของผูแ้ทนของประชาชนไดเ้สมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้4 ลกัษณะ คือ 

1.4.1  การเรียกคืนอ านาจโดยการถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่ง (recall) เป็นการควบคุม 
การใชอ้  านาจของผูแ้ทนของประชาชนในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน หากปรากฏวา่ 
ผูแ้ทนของประชาชนใชอ้  านาจในฐานะ “ผูแ้ทน” มิใช่เป็นไปเพ่ือหลกัการท่ีถูกตอ้งหรือเพ่ือผลประโยชน ์
ส่วนรวมท่ีแทจ้ริง ในทางตรงกนัขา้ม กลบัเป็นการใชอ้  านาจโดยมิชอบ โดยทุจริตหรือเพ่ือประโยชนส่์วนตวั 
เป็นหลกั ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอ านาจท่ีไดรั้บมอบไปนั้นกลบัคืนมา 
โดยการถอดถอน/ปลดออกจากต าแหน่งได ้

1.4.2 การริเร่ิมเสนอแนะ (initiatives) เป็นการทดแทนการท าหนา้ท่ีของผูแ้ทนของประชาชน 
หรือเป็นการเสริมการท าหนา้ท่ีของผูแ้ทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบายร่างกฎหมาย 
รวมทั้งมาตรการใหม่ ๆ เองได ้หากวา่ผูแ้ทนของประชาชนไม่เสนอหรือเสนอแลว้แต่ไม่ตรงกบั 
ความตอ้งการของประชาชน 

1.4.3 การท าประชาพิจารณ์ (public hearings) เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดู 
ตรวจสอบ และควบคุมการท างานของผูแ้ทนของประชาชน ในกรณีท่ีฝ่ายนิติบญัญติัหรือฝ่ายบริหาร 
เตรียมออกกฎหมาย หรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการใด ๆ กต็ามอนัมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
หรือสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยสามารถท่ีจะเรียกร้องใหมี้การ 
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง และผลดีผลเสีย ก่อนการออกหรือบงัคบัใชก้ฎหมาย นโยบายหรือมาตรการนั้น ๆ ได ้

1.4.4  การแสดงประชามติ (Referendum) ในส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบายส าคญั หรือการออก 
กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนอยา่งมาก เช่น การข้ึน 
ภาษี การสร้างเข่ือนหรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องใหรั้ฐ 
รับฟังมติของประชาชนเสียก่อนท่ีจะตรากฎหมาย หรือด าเนินการนโยบายส าคญั ๆ โดยการจดัใหมี้การ 
ลงประชามติเพ่ือถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่อนัเป็นการตดัสินใจขั้นสุดทา้ย 
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ใบความรู้ที ่5.10 

เร่ือง  ปัญหาการทุจริต 
5.  ปัญหาการทุจริต 

การทุจริตโดยภาพรวมจะสอดคลอ้งกบัค าวา่ “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” โดย “การฉ้อราษฎร์” 
หมายถึง การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเรียกรับผลประโยชนใ์นทางท่ีมิชอบจากราษฎรผูม้าขอรับบริการ 
ส่วน “การบังหลวง” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีอนัท าใหเ้กิดความเสียหาย 
แก่ประโยชนข์องแผน่ดิน หรือเกิดการใชง้บประมาณของแผน่ดินไปในทางท่ีมิชอบ ท าใหเ้สียหายแก่ผล 
ประโยชนข์องส่วนรวม หรือท าใหต้นเองหรือบุคคลอ่ืนไดรั้บประโยชนมิ์ชอบ ผลท่ีตามมาจากพฤติกรรม 
ฉอ้ราษฎร์บงัหลวงดงักล่าวไดน้ ามาสู่ 

5.1 การปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นไปในลกัษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

5.2 การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐไปในทางท่ีท าใหป้ระชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม 
ความมีจริยธรรม 

5.3 การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นไปโดยขาดการค านึงถึงประโยชนส่์วนรวมและหลกัธรรมาภิ
บาล 

    1) ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดการทุจริตในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “ฉ้อราษฎร์” เกิดจาก 
                       (1)  การขาดความส านึกทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการท างานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
                       (2)  การขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดีของหน่วยงานภาครัฐ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถใช้
ช่องวา่งในการเรียกรับผลประโยชนจ์ากประชาชนผูม้าขอรับบริการ 
                        (3) การสมยอมของประชาชนผูม้าขอรับบริการ หรือการขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ท าให้
ประชาชนผูม้าขอรับบริการคิดวา่การเรียกรับผลประโยชนด์งักล่าวเป็นเร่ืองท่ีถกูตอ้ง 
                    2) ปัจจยัเส่ียงท าใหเ้กิดการทุจริตในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “บังหลวง” เกิดจาก 
                         (1) การขาดจิตส านึกทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการท างานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
                         (2) ความตอ้งการแสวงหาผลประโยชนข์องเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ 
                         (3) การขาดระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่การกระท าการทุจริตนั้น 
มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง 
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ใบความรู้ที ่5.11 
เร่ือง แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 

6.  แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 
ในปัจจุบนัปัญหาการทุจริตท่ีเรียกวา่ “ฉ้อราษฎร์” มีแนวโนม้ท่ีลดลง เน่ืองจากขณะน้ีประชาชนผูม้าติดต่อ

ขอรับบริการส่วนใหญ่ไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารเพ่ิมมากข้ึน และหากไดรั้บการบริการอยา่งไม่เป็นธรรม หรือมีการ
เรียกร้องประโยชนโ์ดยมิชอบก็มกัจะมีการร้องเรียนต่อผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) การฉอ้ราษฎร์ส่วนใหญ่ท่ียงัหลงเหลืออยูจึ่งมีลกัษณะของการสมยอมใหผ้ลประโยชนโ์ดยผูข้อรับบริการ
มากกวา่ แต่ในส่วนของการทุจริตในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “บังหลวง” กลบัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้
การกระจายอ านาจในการจดัท างบประมาณ และการบริหารงบประมาณลงมาท่ีระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน 
และระบบการตรวจสอบในปัจจุบนัยงัคงมีลกัษณะของการสุ่มตรวจ เน่ืองจากหน่วยตรวจสอบมีก าลงัคนนอ้ย 
ท าใหห้น่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการบริหารงบประมาณยงัคงมีความรู้สึกวา่มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงในการ 
ทุจริต ตลอดจนผลประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการท าทุจริตในลกัษณะน้ีไดรั้บผลประโยชนสู์งกวา่การทุจริต 
ในลกัษณะฉอ้ราษฎร์ 

แนวโนม้ในปัจจุบนัปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นเหตุในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นไปใน
ลกัษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ และมีการปฏิบติัราชการโดยขาดการค านึงถึงประโยชนส่์วนรวม
มากกวา่ประโยชนส่์วนตน และขาดการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 

6.1 การขาดจิตส านึกและความตระหนกัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

6.2 การไม่ด ารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหมี้ความมุ่งหวงัท่ีจะไดผ้ลประโยชนอ์นัมิ
ควรไดส้ าหรับน าไปใชใ้นการด ารงชีวิต 

6.3 การตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการท าการทุจริตเพ่ือใหไ้ดผ้ลประโยชนต์อบแทนหรือเพ่ือใหผู้ ้
นั้นใหก้ารสนบัสนุนตนในดา้นต่าง ๆ เช่น ความกา้วหนา้ในอาชีพราชการ 

6.4 หน่วยงานภาครัฐไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหา
การกระท าทุจริต 

6.5 ระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกนัปราบปรามการทุจริตยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐ
เห็นวา่มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงท าทุจริต 

6.6 ภาคประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และขาดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาการ
กระท าทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
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ใบความรู้ที ่5.12 

เร่ือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
7. การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

กลไกทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการตรวจสอบการใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพ่ือป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต ไดแ้ก่ 

7.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบการใช้
อ  านาจรัฐ 

7.2 พระราชบญัญติัขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
7.3 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 
7.4 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 
7.5 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
7.6 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา้่ ดว ้ยการปอ ้งกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
7.7 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
7.8 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
7.9 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
7.10 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 
7.11 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน พ.ศ. 2552 
7.12 พระราชบญัญติัการจดัการหุน้ส่วน และหุน้ของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 
มาตรการตามกฎหมายต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดถู้กออกแบบมาเพื่อใชใ้นการป้องกนัและปราบปราม 

การใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และป้องกนัการร่วมมือกนัของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
(ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ และนกัธุรกิจ) ไปในทางมิชอบ เพื่อการทุจริต หรือเพื่อการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัและพรรคพวก ซ่ึงจะพบวา่มาตรการเหล่าน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
ดว้ยกนั คือ มาตรการทางดา้นวตัถุวิสัย (Objective) และทางดา้นอตัวิสัย (Subjective)มาตรการทางดา้นวตัถุ
วิสัย ไดแ้ก่ การควบคุมทางการเมือง เช่น การควบคุมผา่นกระบวนการตรวจสอบโดยรัฐสภา และการใช้
องค์กรหรือหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐสภาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานทางการบริหาร 
ตวัอยา่งเช่น การปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เพื่ออุดช่องวา่ง หรือบญัญติั  กฎหมายใหม่ ๆ ข้ึนมาบงัคบัใช ้เพื่อ
ป้องกนัมิใหก้ฎหมายเหล่านั้นถูกน าไปใชเ้ป็นช่องทางในการทุจริตไดก้ารปรับปรุงหรือปฏิรูปประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานราชการท่ีมีอยู ่ หรือจดัตั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆข้ึนมาใหม่ เพื่อให้ด าเนินการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต และประการสุดทา้ย คือ การควบคุมโดยสาธารณะ เช่น การสนบัสนุนให้กลุ่มองคก์ร
ต่าง ๆ นอกภาครัฐ หรือองคก์รภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการควบคุมการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เป็นตน้ 
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ส่วนมาตรการทางอตัวสิัย ไดแ้ก่ การใชก้ระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 
และแนวคิด/วธีิการในการเขา้มามีสว ่นรว ่มในการต่อ ตา้นการทุจริตใหกั้บกลุม่ บุคคลต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ นกัธุรกิจ และประชาชน โดยใชส้ถาบนัต่าง ๆ 
ในสังคม เช่น ส่ือสารมวลชนช่องทางต่าง ๆ บา้น วดั โรงเรียน เป็นตน้ เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

ใบความรู้ที ่5.13 
เร่ือง จิตส านึกของพลเมือง 

8.  จิตส านึกของพลเมือง 
จิตส านึก เป็นสภาพท่ีรู้ตวัวา่คือใคร อยูท่ี่ไหน ตอ้งการอะไร หรือก าลงัรู้สึกอยา่งไรต่อส่ิงใด 

เม่ือแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปกแ็สดงออกไปตามหลกัเหตุและผล แสดงตามแรงผลกัดนัจากภายนอก 
สอดคลอ้งกบัหลกัแห่งความเป็นจริง (principle of reality) จิตส านึกเป็นระดบัเหตุผลภายในใจ ท่ีส่งผล 
ต่อการแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเลือกแลว้วา่จะท าหรือไม่ท าอะไร เป็นการระลึกรู้ไดเ้ก่ียวกบั 
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตวัเองในโครงสร้างสงัคม ดงัท่ีเราไดย้ินบ่อย ๆ วา่จิตส านึกแห่งความเป็นครู จิตส านึก 
ของพลเมือง จิตส านึกสาธารณะ จิตส านึกของการเป็นคนดี จิตส านึกรักส่ิงแวดลอ้ม จิตส านึกจึงเก่ียวโยง 
กบัคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลนัน่เอง 

การท่ีบุคคลจะมีคุณธรรม มีจิตส านึกท่ีดี จ าตอ้งมีการอบรมสั่งสอนหรือซึมซบัประสบการณ์ 
จากครอบครัว หรือสงัคมรอบตวั และผา่นการกระท าจนเป็นสนัดานแห่งความดีหรือจิตส านึกนัน่เอง 
อยู ่ๆ จะใหมี้จิตส านึกเกิดข้ึนเองคงจะเป็นไปไดย้าก 

ปลุก – ปลกูจิตส านึก ตอ้งท าในสองส่วนคือ “การปลุก” และ “การปลกู” การปลุกนั้นใชก้บั 
ผูใ้หญ่ท่ีบางคร้ังไดห้ลงลืมหรือละเลยการน าคุณธรรมและจริยธรรมมาใชใ้นการประพฤติปฏิบติั ส่วน 
การปลกูนั้นใชส้ าหรับเดก็และเยาวชนท่ีเปรียบดงัผา้ขาว และจะเป็นพลงัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนสงัคม 
ไทยในอนาคต ในการแกไ้ขสงัคมคงตอ้งท าทั้งสองส่วน แต่ควรเนน้ “การปลกู” กบัเยาวชนมากกวา่การ 
ปลุกในผูใ้หญ่ เพราะการปลุกผูใ้หญ่เป็นไปไดย้ากกวา่การปลูกฝังใหม่ อยา่งไรกดี็ “การปลกู” ผูป้ลกูตอ้ง 
เขา้ใจและทุ่มเทและกระท าอยา่งต่อ เน่ืองจึงจะเห็นผล สงัคมในปจ ัจุบนัผูใ้หญ่ไม่เ พียงจะละเลยการปลกูฝัง 
จิตส านึกท่ีดี ๆ ใหก้บัเยาวชนแต่ยงัสร้างจิตส านึกท่ีผิด ๆ ใหก้บัเยาวชนอีกดว้ยทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
การมองเห็นภาพการกระท าท่ีไม่ดีงามของผูใ้หญ่ซ ้าแลว้ซ ้ าอีก เช่น การทุจริต การละเมิดกฎหมาย การใชแ้ละท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งไม่รู้คุณค่า การเห็นแก่ประโยชนส่์วนตวัมากกวา่ประโยชน ์
ส่วนรวม การบูชาเงินทองมากกวา่ความดีงาม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจึงหล่อหลอมใหเ้ยาวชนขาดจิตส านึก 
แห่งความดีงาม คุณธรรมในสงัคมจึงอ่อนลา้อยา่งเช่นทุกวนัน้ี การเร่งปลุกฝังจิตส านึกในเร่ืองดี ๆ และ 
ลดเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การปลูกฝังส่ิงผิด ๆ ใหก้บัเดก็ ๆ จึงเป็นเร่ืองท่ีสังคมตอ้งช่วยกนัเร่งแกไ้ข 
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ใบกจิกรรมที ่5.6 
เร่ือง  การทุจริตการจดัซ้ือวสัดุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก (มุง้ ) 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ    

1. อธิบายคดีทุจริตท่ีเป็นความผดิทางอาญาได ้
2. อธิบายผลกระทบทางสังคมของผูก้ระท าผดิได ้
3. บอกพฤติกรรมท่ีขาดคุณธรรมของผูก้ระท าผิดได้ 
4. บอกวธีิการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตได ้
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได ้

 
กรณตีัวอย่างคดีทุจริต 

เร่ือง กล่าวหานายสมชาย เม่ือคร้ังด ารงต าแหน่งนายกองคกา์รบริหารสวน่จงัหวดัสกลนครกบัพวก 
ข้อ กล่าวหา ทุจริตในการจดัซ้ือวสัดุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก (มุง้ ) 
ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวน 

จากการไต่สวนขอ้เทจ็จริงไดค้วามวา่ เม่ือปี พ.ศ. 2542 นายสมชาย ผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ขณะ 
ด ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดใ้ชอ้  านาจในต าแหน่งเสนอญตัติจ่ายขาดเงินสะสมในการจดัท าโครงการ 
จดัหาวสัดุในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในเขตอ าเภอวานรนิวาส (มุง้) จ านวน 9,250 หลงั วงเงิน 
1,850,000 บาท ตอ่ สภาองคก ์ารบริหารสว ่นจงัหวดัสกลนคร และเม่ือไดร้ับอนุมติัจากสภาองคก ์ารบริหาร 
ส่วนจงัหวดัสกลนครแลว้ผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ไดร่้วมกบันายสมควร ผูถู้กกล่าวหาท่ี 2 สมาชิกสภาองคก์าร 
บริหารสว ่นจงัหวดัสกลนคร ก าหนดใหอ ้งคก ์ารบริหารสว ่นจงัหวดัสกลนครจดัซ้ือมุง ้ขนาด 2 x 2 เมตร 
ซ่ึงเปน็ ขนาดท่ีไมม่ีจ าหน่ายตามร้านคา้ทัว่ไป จากนั้นผถููก้ล่าวหาท่ี 1 ไดติ้ดต่อร้านคา้ท่ีรับผลิตและจ าหน่าย 
ยมุง้แห่งหน่ึงใหผ้ลิตมุง้ ขนาด 2 x 2 เมตร จ านวน 9,250 หลงั ในราคาหลงัละ 88.50 บาท รวมเป็นเงิน
818,625 บาท และใหพ้ิมพข์อ้ความในกระดาษวา่ “ดว้ยรักและห่วงใยจากนายสมควร” ใส่เขา้ไปในถุงบรรจุ
มุง้ดงักล่าวดว้ย แลว้ใหพ้รรคพวกของตนไปด าเนินการจดทะเบียนร้านคา้เพื่อน าหลกัฐาน 
ไปใชใ้นการยืน่ซองสอบราคาต่อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร และไดแ้อบอา้งใชช่ื้อและเอกสาร 
หลกัฐานของร้านอ่ืน ๆ อีกจ านวน 2 ร้าน ไปรว ่มยืน่เสนอราคาดว ้ย ซ่ึงปรากฏวา่ร้านคา้ของผูถู้กกล่า วหาท่ี 
1กบัพวก ไดร้ับการพิจารณาในการเสนอราคาขายวสัดุปอ ้งกนัโรคไขเ้ลือดออก (มุง้) ในวงเงิน 1,831,500 
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บาท(หลงัละ 198 บาท) และไดท้ าสัญญาซ้ือขายกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร โดยผถููก้กล่าวหาท่ี 
1 กบัพวก ไดรั้บประโยชน์จากราคาส่วนต่างของมุง้ท่ีตนกบัพวกไดด้ าเนินการจา้งผลิตไวล่้วงหนา้แลว้ 
และเป็นเหตุใหท ้างราชการไดร้ับความเสียหายจากการจดัซ้ือมุง ้ในราคาสูงกวา่ความเป็นจริง (หลงัหกั
ภาษีณ ท่ีจ่ายแลว้ ) เป็นจ านวนเงิน 994,560 บาท 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณาขอ้เทจ็จริงจากการไต่สวนแลว้มีมติวา่ การกระท าของ 
นายสมชาย ผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 เป็นความผดิทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 
152 และมาตรา 157 และนายสมควร ผถููก้กล่าวหาท่ี 2 เปน็ ความผดิทางอาญาตามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ใหส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงั
อยัการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีกบัผูถู้กกล่าวหา 
ทั้งสองต่อไป 
ผลการด าเนินคดีอาญา อยัการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคดี และปัจจุบนัอยัการจงัหวดัสกลนคร 
ไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลจงัหวดัสกลนครแลว้ 
หมายเหตุ ช่ือบุคคลเป็นช่ือสมมุติ เพื่อความเหมาะสมในการน ามาเป็นกรณีศึกษา 

อา้งอิง : รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจ าปี พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

กจิกรรม 
1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มละ 3 - 4 คน และใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต 

เร่ือง การทุจริตการจัดซ้ือวสัดุป้องกนัโรคไข้เลอืดออก (มุ้ง) 
แลว้จดบนัทึกความเห็นของตนตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

   1) ผูก้ระท าความผดิมีความผดิทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
   2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
   3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
   4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวสกลนคร ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควร

ด าเนินการอยา่งไร 
   5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไรเพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ

เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
2. ใหส้มาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นผลงานของกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
3. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปของกลุ่มในหอ้งเรียน โดยสมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมแสดงความ

คิดเห็น 
4. ครูสรุปสาระส าคญัและสอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต คุณธรรม และความ 

ซ่ือสัตย ์
5. ตวัแทนสมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินการน าเสนอผลสรุปของกลุ่มอ่ืน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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แบบบันทกึความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
 
ช่ือสมาชิก………………………………………………………………. 

1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวสกลนคร ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการ 
อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………………………….. 

สมาชิก 
1)……………………………………….  2)……………………………………… 
3)……………………………………….  4)……………………………………… 

1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวสกลนคร ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ทา่นควรด าเนินการอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกจิกรรมที ่5.7 
เร่ือง  การทุจริตเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ    
 1. อธิบายคดีทุจริตท่ีเป็นความผิดทางวินยัและอาญาได ้

2. อธิบายผลกระทบทางสงัคมของผูก้ระท าผิดได ้
3. บอกพฤติกรรมท่ีขาดคุณธรรมของผูก้ระท าผิดได ้
4. บอกวิธีการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตได ้
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได ้

 
กรณตีัวอย่างคดีทุจริต 

เร่ือง กล่าวหานายสมบัติ ต าแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 
ข้อกล่าวหา ทุจริตเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวน 

จากการไต่สวนขอ้เทจ็จริงไดค้วามวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ไดป้ระกาศ 
สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น บา้นโนนหญา้คา หมู่ท่ี 7 ต าบลขามสะแกแสงในวงเงิน 
450,188 บาท โดยมีหา้งหุ้นส่วนจ ากดัแห่งหน่ึงซ่ึงเสนอราคาต ่าสุดเป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหก่้อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นดงักล่าวและองคก์ารบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
การจา้งประกอบดว้ย นายสมบติั ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ผูถู้ก
กล่าวหาท่ี 1 เป็นประธานกรรมการ นายสมพงษ ์ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ผูถู้กกล่าวหา
ท่ี 2 เป็นกรรมการ และมีกรรมการบริหารและผูแ้ทนประชาคมหมู่บา้นอีก 2 คน ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีนาย
สมชาติ หวัหนา้ส่วนโยธา ผูถู้กกล่าวหาท่ี 3 เป็นผูค้วบคุมงาน ผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 – 3 ไดร่้วมกนัเรียกรับเงินจาก
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หา้งหุน้ส่วนจ ากดัดงักล่าวจ านวน 10เปอร์เซ็นตข์องวงเงินค่าจา้งก่อสร้างหรือประมาณ 40,000 บาท เพื่อเป็น
การตอบแทนในการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง แต่หา้งหุ้นส่วนจ ากดัฯ ไดข้อต่อรองเหลือ 20,000 บาท และได้
เขา้แจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค 3 หลงัจากนั้นไดมี้การ
วางแผนเขา้จบักุมผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 กบัพวก พร้อมกบัเงินของกลาง 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณาขอ้เทจ็จริงจากการไต่สวนแลว้มีมติวา่ การกระท าของผูถู้ก 
กล่าวหาท่ี 1 เป็นความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 และการกระท าของผู ้
ถูกกล่าวหาท่ี 2 – 3 เป็นความผดิทางวนิยัอยา่งร้ายแรง และเป็นความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 149 และมาตรา 157 ใหส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาโทษทาง
วนิยักบัผถููก้กล่าวหาท่ี 2 และผถููก้กล่าวหาท่ี 3 และไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขต
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีกบัผูถู้กกล่าวหาทั้งสามรายต่อไป 
 
 
ผลการด าเนินการทางวินัย ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษไล่ผูถู้กกล่าวหาท่ี 2 และผูถู้กกล่าวหาท่ี 3 
ออกจากราชการแลว้ 

ผลด าเนินคดีอาญา อยัการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคดีแลว้ 
 
หมายเหตุ ช่ือบุคคลเป็นช่ือสมมุติ เพื่อความเหมาะสมในการน ามาเป็นกรณีศึกษา 
อา้งอิง : รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจ าปี พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

กจิกรรม 
1. แบ่งกลุ่มผูรี้ยน กลุม่ ละ 3 - 4 คน และใหส้ มาชิกกลุม่ แตล่ ะคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต 

เร่ือง การทุจริตเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนในการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น  
แลว้จดบนัทึกความเห็นของตนตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 

     1) ผูก้ระท าความผดิมีความผดิทางวนิยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
     2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
     3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
     4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวนครราชสีมา ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ีท่านควร

ด าเนินการอยา่งไร 
     5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไรเพื่อหลีกเล่ียงท่ี

จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
2. ใหส้มาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นผลงานของกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
3. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปของกลุ่มในหอ้งเรียน โดยสมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมแสดงความ

คิดเห็น 
4. ครูสรุปสาระส าคญัและสอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต คุณธรรม และความซ่ือสัตย ์
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5. ตวัแทนสมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินการน าเสนอผลสรุปของกลุ่มอ่ืน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ช่ือสมาชิก…………………………………………………………….. 
 
1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางวนิยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

27 

4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวนครราชสีมา ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการ 
อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………….. 

สมาชิก 
1)………………………………………………  2)……………………………………………. 
3)………………………………………………. 4)……………………………………………... 

 1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางวนิยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้เป็นชาวนครราชสีมา ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ใบกจิกรรมที ่5.8 
เร่ือง  การเรียกรับเงินจากพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าาบลชนแดน เพื่อช่ว ยเหลือในการประเมิน

เล่ืือนระดบัใหสุ้งข้ึน,การบรรจุแต่งตั้งเขา้รับราชการใหม่, การขอโอนยา้ยและเรียกรับเงิน ส่วนแบง่จากเงิน
ประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนสั) 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ    
 1. อธิบายคดีทุจริตท่ีเป็นความผิดทางวินยัและอาญาได ้

2. อธิบายผลกระทบทางสงัคมของผูก้ระท าผิดได ้
3. บอกพฤติกรรมท่ีขาดคุณธรรมของผูก้ระท าผิดได ้
4. บอกวิธีการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตได ้
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได ้

 
กรณตีัวอย่างคดีทุจริต 

เร่ือง กล่าวหานายสมควร เมื่อคร้ังด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนอ าเภอสองแคว 
จังหวดัน่าน 
ข้อกล่าวหา เรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เพือ่ช่วยเหลอืในการประเมิน 
เลือ่นระดับให้สูงขึน้, การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่, การขอโอนย้าย และเรียกรับเงินส่วนแบ่งจาก 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษ (เงินโบนัส) 
ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวน 

จากการไต่สวนขอ้เทจ็จริงไดค้วามวา่ นายสมควร เม่ือคร้ังด ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหาร 
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ส่วนต าบลชนแดน ไดใ้ชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีโดยทุจริตหลายประการ ดงัน้ี 
1. เรียกรับเงินจ านวน 4,000 – 5,000 บาท จากพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดนต าแหน่ง

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 1 ท่ีขอประเมินปรับเล่ือนระดบัใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 2 
2. เรียกรับเงินจ านวน 30,000 บาท จากผสู้ อบบรรจุเขา้รับราชการในต าแหนง่ เจา้หนา้ ท่ีการเงิน 

และบญัชี 1 ท่ีไดข้ึ้นบญัชีไวเ้พื่อรอการเรียกบรรจุจากเทศบาลต าบลหนองไผล่อ้ม อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือในการเรียกบุคคลดงักล่าวมาบรรจุเขา้รับราชการท่ีองคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลชนแดน 

3. เรียกรับเงินจ านวน 20,000 บาท จากพนกังานจดัเก็บรายได ้2 เพื่อใหค้วามยนิยอมในการ 
โอนไปปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 

4. เรียกรับเงินจ านวน 50,000 บาท จากเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 1 พนกังานเทศบาลเมืองแพร่จงัหวดั
น่าน เพื่อรับโอนมาปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดน 

5. เรียกรับเงินจ านวน 20,000 บาท จากผูช่้วยทนัตแพทย ์1 สังกดักรุงเทพมหานคร เพื่อรับ 
โอนมาปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดน 

6. เรียกรับเงินจ านวน 60,000 บาท จากนกัพฒันาชุมชน 3 พนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ทะ
ลบ อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อรับโอนมาปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดน 

7. เรียกรับเงินจ านวน 30,000 บาท จากเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้5 พนกังานองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่ลา อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อรับโอนมาปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีองคก์าร 

8. เรียกรับเงินประมาณ 10 – 30 % จากเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนสั)ท่ีพนกังาน
ส่วนต าบลและลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดนจะไดรั้บ จ านวน 5 ราย 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณาขอ้เทจ็จริงจากการไต่สวนแลว้มีมติดงัน้ี 
1. กรณีการกระท าของนายสมควรมีมูลเป็นความผดิทางอาญาฐานเป็นเจา้พนกังาน เรียกรับ 

หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ท่านใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบเพื่อกระท าการหรือไม่
กระท าการอยา่งใดในต าแหน่งไม่วา่การนั้นจะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี และฐานเป็นเจา้พนกังานปฏิบติั
หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบ 
มาตรา 90 และมาตรา 91 

2. ใหส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ีและไปยงัอยัการสูงสุด เพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542มาตรา 92 และ
มาตรา 97 ตามล าดบัต่อไป 
ผลการด าเนินการทางวินัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงั 
ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษทางวนิยัและปัจจุบนัผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัไดส้ั่งลงโทษ 
ทางวนิยัใหน้ายสมควร พน้จากต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดนแลว้ 
ผลการด าเนินคดีอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัอยัการ 
สูงสุด และปัจจุบนัอยัการสูงสุดไดมี้ความเห็นสั่งฟ้องคดีอาญาแลว้ 
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หมายเหตุ ช่ือบุคคลเป็นช่ือสมมุติ เพื่อความเหมาะสมในการน ามาเป็นกรณีศึกษา 

อา้งอิง : รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจ าปี พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
กจิกรรม 
1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่ม ละ 3 - 4 คน และใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต 

เร่ือง การเรียกรับเงินจากพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลชนแดน เพื่อช่วยเหลือในการประเมินเล่ือน
ระดบัใหสู้งข้ึน, การบรรจุแต่งตั้งเขา้รับราชการใหม่, การขอโอนยา้ยและเรียกรับเงิน ส่วนแบ่งจากเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนสั) 

แลว้จดบนัทึกความเห็นของตนตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
     1) ผูก้ระท าความผดิมีความผดิทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
     2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
     3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
     4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการ

อยา่งไร 
     5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไรเพื่อหลีกเล่ียงท่ี

จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
2. ใหส้มาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นผลงานของกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
3. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปของกลุ่มในหอ้งเรียน โดยสมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมแสดง 

ความคิดเห็น 
4. ครูสรุปสาระส าคญัและสอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต คุณธรรม และความซ่ือสัตย ์
5. ตวัแทนสมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินการน าเสนอผลสรุปของกลุ่มอ่ืน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ช่ือสมาชิก…………………………………………………….. 
1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวน่าน ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………………………… 

สมาชิก 
1)…………………………………………….  2)…………………………………………… 
3)……………………………………………. 4)…………………………………………… 

1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็น ชาวน่าน ทา่นทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ใบกจิกรรมที ่5.9 
เร่ือง  การปลอมลายมือช่ือของผูมี้อ  าานาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายรวม ๓ ฉบบั น าาไปถอนเงินแลว้ 

เบียดบงัเงินไปเป็นประโยชน์ส าหรับตนเอง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ    
 1. อธิบายคดีทุจริตท่ีเป็นความผิดทางวินยัและอาญาได ้

2. อธิบายผลกระทบทางสงัคมของผูก้ระท าผิดได ้
3. บอกพฤติกรรมท่ีขาดคุณธรรมของผูก้ระท าผิดได ้
4. บอกวิธีการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตได ้
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได ้
 
 

กรณตีัวอย่างคดีทุจริต 
เร่ือง กล่าวหานายสมศักดิ์ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทราย 
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อ าเภอมหาชนะชัย จังหวดัยโสธร 
ข้อกล่าวหา ปลอมลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามในเช็คส่ังจ่ายเงินรวม 3 ฉบับ น าไปถอนเงินแล้ว 
เบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส าหรับตนเอง 
ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวน 

จากการไต่สวนขอ้เทจ็จริงไดค้วามวา่ นายสมศกัด์ิ ผูถู้กกล่าวหา หวัหนา้ส่วนการคลงั องคก์าร 
บริหารส่วนต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร มีหนา้ท่ีในการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน 
ฝากเงิน และเก็บรักษาเงิน ไดก้ระท าการทุจริตปลอมลายมือช่ือของนาย ท. รักษาการในต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนทราย ในเช็คสั่งจ่ายของธนาคาร เพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร สาขามหาชนะชยั รวม 3 ฉบบั น าไปเบิกเงินจากธนาคารแลว้เบียดบงัเงิน 
จ านวนรวมทั้งส้ิน 495,000 บาท ไปเป็นของตนโดยทุจริต 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณาขอ้เทจ็จริงจากการไต่สวนแลว้มีมติวา่ การกระท าของผูถู้ก 
กล่าวหาเป็นความผดิทางวนิยัอยา่งร้ายแรง และเป็นความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
147, 157,161, 264, 266 และมาตรา 268 ใหส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัอยัการสูงสุด 
เพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลท่ีมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีกบัผูถู้กกล่าวหาต่อไป ส าหรับความผิด 
ทางวนิยั เน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาไดมี้ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการในการกระท าผิดน้ีแลว้ จึงไม่มีเหตุ 
ท่ีจะตอ้งส่งเร่ืองไปใหผู้บ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาโทษทางวนิยัอีก 
ผลด าเนินคดีอาญา อยัการสูงสุดสั่งฟ้องคดีแลว้ 
 
หมายเหตุ ช่ือบุคคลเป็นช่ือสมมุติ เพื่อความเหมาะสมในการน ามาเป็นกรณีศึกษา 

อา้งอิง : รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจ าปี พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
 
 

กจิกรรม 
1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน กลุม ่ละ 3 - 4 คน และใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต 

เร่ือง การปลอมลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินรวม 3 ฉบบั น าไปถอนเงิน แลว้เบียดบงัเงิน
ไปเป็นประโยชน์ส าหรับตนเอง 

แลว้จดบนัทึกความเห็นของตนตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
     1) ผูก้ระท าความผดิมีความผดิทางวนิยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
     2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
     3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
     4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวยโสธร ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควร

ด าเนินการอยา่งไร 
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     5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไรเพื่อหลีกเล่ียงท่ี
จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 

2. ใหส้มาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นผลงานของกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
3. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปของกลุ่มในหอ้งเรียน โดยสมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมแสดงความ

คิดเห็น 
4. ครูสรุปสาระส าคญัและสอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต คุณธรรม และความซ่ือสัตย ์
5. ตวัแทนสมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินการน าเสนอผลสรุปของกลุ่มอ่ืน ตามท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ช่ือสมาชิก…………………………………………….. 
 
1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางวนิยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวยโสธร ทา่นทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
ช่ือกลุ่ม………………………………………. 

สมาชิก 
1)……………………………………………… 2)…………………………………………… 
3)……………………………………………… 4)…………………………………………… 

1) ผูก้ระท าความผดิมีความผิดทางวนิยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านเป็นชาวยโสธร ทา่นทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5) ทา่นจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งไร เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

ใบกจิกรรมที ่5.10 
เร่ือง  การร่วมกันทุจริตในการซ้ือไม้หมอนรองรางรถไฟ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ    
 1. อธิบายคดีทุจริตท่ีเป็นความผิดทางวินยัและอาญาได ้

2. อธิบายผลกระทบทางสงัคมของผูก้ระท าผิดได ้
3. บอกพฤติกรรมท่ีขาดคุณธรรมของผูก้ระท าผิดได ้
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4. บอกวิธีการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตได ้
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได ้

 
 

กรณตีัวอย่างคดีทุจริต 
เร่ือง กล่าวหานายทองใบ ต าแหน่งหัวหน้าแผนกการพสัดุ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย กบัพวก 
ข้อกล่าวหา ร่วมกนัทุจริตในการซ้ือไม้หมอนรองรางรถไฟ 
ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวน 

จากการไต่สวนขอ้เทจ็จริงไดค้วามวา่ เม่ือปี พ.ศ. 2545 การรถไฟแห่งประเทศไทยไดจ้ดัซ้ือ 
ไมห้มอนรองรางรถไฟธรรมดาเน้ือแขง็เล่ือยจกัร ประเภท ก. จากบริษทั โรงเล่ือยจกัรมงักรพานิชย ์จ ากดั 
จ านวน 2 สัญญา สัญญาละ 12,000 ท่อน ในราคาท่อนละ 750 บาท เป็นเงิน 9,000,000 บาท รวม 
2 สัญญาเป็นเงิน 18,000,000 บาท และจดัซ้ือจากบริษทั โฟกสั (ไทยแสนดี) จ ากดั จ านวน 1 สัญญา 
จ านวน 12,000 ท่อน ท่อนละ 750 บาท เป็นเงิน 9,000,000 บาท แต่ปรากฏวา่ในการส่งมอบไมห้มอน 
ใหก้บัการรถไฟแห่งประเทศไทยตามสัญญา บริษทั โรงเล่ือยจกัรมงักรพานิชย ์ฯ มีไมห้มอนไม่เพียงพอ 
ท่ีจะส่งมอบ จึงไดต้กลงใหบ้ริษทั โฟกสั ฯ เป็นผูส่้งมอบไมห้มอนใหก้บัการรถไฟแห่งประเทศไทยแทน 
จ านวน 7,760 ท่อน ซ่ึงปรากฏวา่ไมห้มอนท่ีบริษทั โฟกสั ฯ ส่งมอบทั้งในนามของบริษทั โฟกสั ฯ และ 
ในนามของบริษทั โรงเล่ือยจกัรมงักรพานิชย ์ฯ เป็นไมเ้น้ืออ่อน ไม่สามารถน าไปใชง้านได ้เป็นเหตุใหก้าร 
รถไฟแห่งประเทศไทยไดรั้บความเสียหาย ทั้งน้ี ในการจดัซ้ือและตรวจรับไมห้มอนรองรางรถไฟดงักล่าว 
มีนายทองใบ ผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ต าแหน่งหวัหนา้แผนกการพสัดุ ฝ่ายการช่างโยธา ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการ 
จดัหาไม ้ควบคุมดูแลดา้นพสัดุเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือไมห้มอน ไดร่้วมกนั 
กบันายทองแท ้กรรมการผูจ้ดัการบริษทั โรงเล่ือยจกัรมงักรพานิชย ์จ ากดั ผูถู้กกล่าวหาท่ี 2 และ 
นายทองมา กรรมการผูจ้ดัการบริษทั โฟกสั (ไทยแสนดี) จ ากดัผูถู้กกล่าวหาท่ี 3 ทุจริตโดยมีการจดัซ้ือ 
ดว้ยวธีิ แบ่งซ้ือแบ่งจา้งและรายงานการตรวจรับไมห้มอนต่อผูบ้งัคบับญัชาวา่เป็นไมเ้น้ือแขง็ถูกตอ้งตาม 
สัญญา ทั้ง ๆ ท่ีเป็นไมเ้น้ืออ่อน ไม่สามารถน าไปใชง้านได ้อนัเป็นเหตุใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทยไดรั้บ 
ความเสียหาย 
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณาขอ้เทจ็จริงจากการไต่สวนแลว้มีมติวา่ การกระท าของ 
นายทองใบ ผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 เป็นความผดิทางวนิยัอยา่งร้ายแรง และเป็นความผดิอาญาตามประมวล 
กฎหมายอาญามาตรา 151, 157 และมาตรา 162 (4) ประกอบมาตรา 83 และการกระท าของผูถู้ก 
กล่าวหาท่ี 2 และ ผูถู้กกล่าวหาท่ี 3 เป็นความผดิอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151และ 
มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ใหส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณา 
โทษทางวนิยักบัผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 และไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อด าเนินคดีอาญาในศาลซ่ึงมีเขตอ านาจ 
พิจารณาพิพากษาคดีกบัผูถู้กกล่าวหาทั้งสามรายต่อไป 
ผลการด าเนินการทางวินัย ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษไล่นายทองใบ ผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ออกจาก 
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ราชการแลว้ 
ผลด าเนินคดีอาญา อยูร่ะหวา่งการพิจารณาส านวนของอยัการสูงสุด 
 
หมายเหตุ ช่ือบุคคลเป็นช่ือสมมุติ เพื่อความเหมาะสมในการน ามาเป็นกรณีศึกษา 
อา้งอิง : รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจ าปี พ.ศ. 2553 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

กจิกรรม 
3.1 แบ่งกลุ่ม ผูเ้รียน กลุม ่ละ 3 - 4 คน และใหส ้มาชิกกลุ่ม แต่ล ะคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต 
เร่ือง การร่วมกันทุจริตในการซ้ือไม้หมอนรองรางรถไฟ 

แลว้จดบนัทึกความเห็นของตนตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
     1) ผูก้ระท าความผดิมีความผดิทางวนิยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
     2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
     3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
     4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
     5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไร 

เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
2. ใหส้มาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นผลงานของกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
3. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปของกลุ่มในหอ้งเรียน โดยสมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมแสดง 

ความคิดเห็น 
4. ครูสรุปสาระส าคญัและสอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต คุณธรรม และความซ่ือสัตย ์
5. ตวัแทนสมาชิกแตล่ ะกลุม ่ประเมินการน าเสนอผลสรุปของกลุม่ อ่ืน ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ช่ือสมาชิก…………………………………………….. 
1) ผูก้ระท าความผิดมีความผิดทางวินยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) ผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บผลกระทบทางสงัคมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3) ผูก้ระท าความผิดขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไร เพ่ือหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
ช่ือกลุ่ม………………………………………………. 

สมาชิก 
1)…………………………………………. 2)………………………………………………………… 
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3)…………………………………………..4)……………………………………………………….. 
1) ผูก้ระท าความผิดมีความผิดทางวินยัและทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) ผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บผลกระทบทางสงัคมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3) ผูก้ระท าความผิดขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไร เพ่ือหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

ใบกจิกรรมที ่5.11 
เร่ือง  ความผิดต่อพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ   
 1. อธิบายคดีทุจริตท่ีเป็นความผิดทางอาญาและการกระท าอนัเป็นการตอ้งหา้มได้ 

2. อธิบายผลกระทบทางสงัคมของผูก้ระท าผิดได ้
3. บอกพฤติกรรมท่ีขาดคุณธรรมของผูก้ระท าผิดได ้
4. บอกวิธีการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตได ้
5. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตได ้  

 
กรณตีัวอย่างคดีทุจริต 

เร่ือง กล่าวหาพนัต ารวจโททักษิณ จ าเลยที่ 1 และ คุณหญิงพจมาน จ าเลยที่ 2 ฐานกระท าความผดิ 
ต่อพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความผดิต่อ 
ต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
ข้อเทจ็จริงจากการไต่สวน 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงเปน็ ระยะเวลาท่ีจ าเลยท่ี 1 เปน็ ผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย โดยด ารงต าแหน่งนายก 
รัฐมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารราชการแผน่ดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 จ าเลยท่ี 1 และจ าเลยท่ี 2 ซ่ึงเป็นคู่สมรสของจ าเลยท่ี 1 ร่วมกนักระท าความผิดต่อกฎหมาย 
หลายกรรมตา้่ งกนั กลา้่ วคือ จ าเลยทั้งสองไดร้ ว ่มกนัเปน็ คูสั่ญญา หรือมีสว ่นไดเ้้ สียในสัญญาจะซ้ือ
จะขายหรือสัญญาซ้ือขายท่ีดินโฉนดเลขท่ี 2298, 2299, 2230 และ 2301 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 33 ไร ตารางวา จ านวนเงิน 772,000,000 บาท กบักองทุนเพื่อการฟน้ื ฟูและ 
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจ าเลยท่ี 1 มีอ านาจก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี อนัเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
และจ าเลยท่ี 1 ในฐานะเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมาย มีหนา้ท่ีจดัการ หรือดูแลกิจการ การบริหาร 
ทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ไดเ้ขา้ไปมีส่วนไดเ้สียเพื่อประโยชน์ 
ส าหรับตนเองหรือผอ่้ืูนเน่ืองดว ้ยกิจการนั้น และปฏิบติัหรือละเวน้ การปฏิบติัหนา้้ ท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือ 
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต ดว้ยการใหค้วามยนิยอมต่อจ าเลยท่ี 2 ในการเสนอราคาประมูลซ้ือท่ีดิน 
ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน และท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินดงักลา้่ วกบักองทุนเพื่อการฟน้ื ฟูและพฒันาระบบ 
สถาบนัการเงิน ซ่ึงมีการปรับลดราคาในช่วงท่ีจ าเลยท่ี 1 ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีการปรับเพิ่ม 
ราคาท่ีดินหลงัจากจ าเลยท่ี 2 ซ้ือท่ีดินแลว้ การท่ีจ าเลยท่ี 2 เขา้ไปเสนอราคาประมูลซ้ือท่ีดิน ท าสัญญาจะ 
ซ้ือจะขายท่ีดินและสัญญาซ้ือขายท่ีดินดงักลา้่ ว โดยใหจ ้้ าเลยท่ี 1 เปน็ ผใู้้ หค ้วามยนิยอมในการท านิติ
กรรมเป็นการช่วยเหลือหรือใหค้วามสะดวกแก่จ าเลยท่ี 1 ในการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สีย และปฏิบติัหรือละเวน้ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริตขา้งตน้ เหตุเกิดท่ีแขวง 
บางขนุพรหม เขตพระนคร และแขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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ทางไต่สวนพยานหลกัฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองและรายงานสรุปส านวนการตรวจสอบไต่สวนของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามกา 
ทุจริตแหง่ ชาติไดม้ีประกาศก าหนดใหผูด้ ้้ ารงต าแหนง่ ทางนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เปน็ เจา้้ หนา้้ ท่ีของ
รัฐท่ีตอ ้งหา้้ มมิใหเ้้ ปน็ คูสัญ่ญาหรือมีสว่ นไดเ้้ สียในสญัญาท่ีท ากบัหนว่ ยงานของรัฐท่ีตนปฏิบติัหนา้้ ท่ี
ในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีอ านาจก ากบัดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี อนัเป็นการตอ้งหา้มตาม 
มาตรา 100(1) แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ จ าเลยทั้งสองเป็นสามีภริยากนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
จากพยานหลกัฐานท่ีไดจ้ากการไต่สวนรับฟังไดว้า่จ าเลยท่ี 1 กระท าความผิด ซ่ึงขณะเกิดเหตุ 
จ าเลยท่ี 1 ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไดรั้บมอบหมายไวว้างใจใหบ้ริหารราชการแผน่ดิน เพ่ือใหเ้กิด 
ประโยชนสู์งสุดแก่ทางราชการและประชาชน แต่จ าเลยท่ี 1 กลบัฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมาย ทั้งท่ี 
จ าเลยท่ี 1 เป็นหวัหนา้รัฐบาล ตอ้งกระท าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี ตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ ์
ประพฤติตนในส่ิงท่ีดีงามตามจริยธรรมของนกัการเมือง ใหเ้หมาะสมกบัท่ีไดรั้บความไวว้างใจในต าแหน่ง 
หนา้ท่ีอนัส าคญัยิ่ง จึงไม่สมควรรอการลงโทษ 
ค าพพิากษา 
พิพากษาวา่ จ าเลยท่ี 1 มีความผิดตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) วรรคสาม และมาตรา 122 วรรคหน่ึง ใหล้งโทษ 
จ าคุก 2 ปี ส่วนความผิดฐานอ่ืนและค าขออ่ืนนอกจากน้ีใหย้ก และยกฟ้องโจทกส์ าหรับจ าเลยท่ี 2 
 
อา้งอิง : ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง วนัท่ี 17 กนัยายน 2551 
คดีหมายเลขด าท่ี อม. 1/2550 
คดีหมายเลขแดงท่ี อม. 1/2550 
 

กจิกรรม 
1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มละ 3 - 4 คน และใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนศึกษากรณีศึกษาคดีทุจริต 

เร่ือง กล่าวหาพนัต ารวจโททกัษิณ จ าเลยท่ี 1 และ คุณหญิงพจมาน จ าเลยท่ี 2ฐานกระท าความผดิต่อ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ี
ราชการ 

แลว้จดบนัทึกความเห็นของตนตามประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
     1) ผูก้ระท าความผดิมีความผดิทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
     2) ผูก้ระท าความผดิจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
     3) ผูก้ระท าความผดิขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
     4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
     5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไร 

เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
2. ใหส้มาชิกกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุปเป็นผลงานของกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
3. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลสรุปของกลุ่มในหอ้งเรียน โดยสมาชิกกลุ่มอ่ืนร่วมแสดง 
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ความคิดเห็น 
4. ครูสรุปสาระส าคญัและสอดแทรกความรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต คุณธรรม และความซ่ือสัตย ์
5. ตวัแทนสมาชิกแตล่ ะกลุม ่ประเมินการน าเสนอผลสรุปของกลุม่ อ่ืน ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
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แบบบันทึกความเห็นของสมาชิกแต่ละคน 
ช่ือสมาชิก……………………………………….. 

1) ผูก้ระท าความผิดมีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) ผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บผลกระทบทางสงัคมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3) ผูก้ระท าความผิดขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไร เพ่ือหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



 
 

46 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบสรุปผลงานกลุ่มตามประเด็นค าถาม 
ช่ือกลุ่ม…………………………………………. 

สมาชิก 
1) ………………………………………………2)…………………………………………………… 
3)………………………………………………. 4)…………………………………………………. 

1) ผูก้ระท าความผิดมีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัเร่ืองใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2) ผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บผลกระทบทางสังคมอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3) ผูก้ระท าความผิดขาดคุณธรรมในเร่ืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4) ในฐานะพลเมืองท่ีดี ถา้ท่านทราบเร่ืองดงักรณีศึกษาน้ี ท่านควรด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5) ท่านจะน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งไร เพ่ือหลีกเล่ียงท่ีจะ 
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดงักรณีศึกษา 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 


