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การศกึษาและโรงเรยีนสจุรติ วามกีารดาํเนนิงานทีโ่ปรงใสมากนอยเพยีงใด และเพือ่ใหเกดิความ
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 “ ความซื่อสัตยสุจริตนี้ คือไมโกง คือไมคอรรัปชัน คือไมขโมย ไมทุจริต 
นี่ก็พูดไดงาย ๆ แตปฏิบัติไดหรือเปลา เพราะบางอยางมันไมใชขโมย บางอยาง

ไมใชคอรรัปชัน บางอยางไมใชทุจริต แตวาเปนการทําใหคนอื่นเขาทุจริตได”

พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
๔ ธันวาคม ๒๕๒๑





สุจริต คิดฐานสอง 1

ความเป็นมา
 การคอร รัปชัน (Corruption) 
เปนปญหาที่เกิดขึ้นและถูกสั่งสมมาเปนระยะ
เวลานานในสังคมไทย โดยผลกระทบจาก
การคอรรัปชันจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนา
ประเทศ  ทั้ ง ในด านการบริหารจัดการ
งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมไปถึงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหกลายเปนกําลังสําคัญ
ของประเทศชาติ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทย
ไดพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยการ
กําหนดใหปญหาการคอรรัปชัน เปนนโยบาย
สําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และมีการกําหนดแนวทางแก  ไขป ญหา
คอรรัปชันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตางๆ แตทั้งน้ีการแกไขปญหา

คอรรปัชนักย็งัไมเกดิเปนรปูธรรมอยางแทจรงิ 
อกีทัง้ยงัไดทวคีวามรนุแรงและมีความซับซอน
ยากตอการตรวจสอบมากข้ึนเรื่อยๆ โดยจาก

ผลการวิจัยพบวา ในแตละปพ อค าและ

นักธุรกิจกวา 80 เปอรเซ็นตตองสูญเสียเงิน
ใหกับการคอรรัปชันเปนจํานวนสูงถึงเกือบ 3 
แสนลานบาท ซึ่งเงินจํานวนนี้สามารถอํานวย

ประโยชนแกคนสวนใหญของประเทศได 

ทําใหรัฐตองจายเงินงบประมาณสูงกวาที่เปน
จริง สงผลใหประชาชนตองไดรับบริการ

สาธารณะที่ไมมีคุณภาพ  

อีกทั้งยังทําใหนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
ในระบบราชการไทยท่ีมักจะมีการใชอํานาจ
โดยมิชอบ 
 ป ญหาการคอร รัปชันดังกล าว 
ยิ่งแสดงใหเห็นชัดเจนมากขึ้น จากผลการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน 
ที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสระหวาง
ประเทศ (Transparency International) 
ประจําป 2558 พบวาประเทศไทยไดคะแนน 
38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ถูกจัดอยูในอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ
ทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศ
อาเซยีนรองจากประเทศสงิคโปรและประเทศ
มาเลเซีย โดยผลการจัดอันดับพบวา ประเทศ
เดนมารกเปนประเทศที่ไดคะแนนสูงที่สุด
เปนอันดับหนึ่ง ติดตอกันเปนปที่สอง คือ 91 
คะแนน (ที่มา: http://www.transparency.org/ 
สืบคนเมื่อ 26 ธันวาคม 2559) และจาก

การวิเคราะหผลการจัดอันดับดังกลาวอยาง

ตอเน่ืองเปนประจําทุกป สามารถวิเคราะห
ไดวากลุมประเทศที่ไดคะแนนสูง คือ 70, 80 
หรือ 90 คะแนน สวนใหญอยู  ในยุโรป

ตอนเหนือ อาทิ เดนมารก ฟนแลนด นอรเวย 

สวีเดน ฯลฯ ซึ่งประเทศเหลานี้มีประเด็น
ที่เปนจุดรวมกัน คือ
 1) มีการบังคับใชกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม เพื่อตอสู กับปญหา

คอรรัปชันมายาวนานและจริงจัง
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 2) มีความสามารถในการลดความ
เหลื่อมลํ้าดานรายไดของประชาชน ทําให
ประชาชนมีฐานะใกลเคียงกัน (จํานวนคน
ชั้นกลางมีจํานวนประมาณร อยละ  80 
ของประชากรทั้งหมด)
 3) ส งเสริมการมีส วนร วมของ
ประชาชนและประชาสังคมในดานความ
โปรงใสของการบริหารภาครัฐ การใชอํานาจ
ของฝายการเมือง ฯลฯ ซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะมุงเนนเสรภีาพและมาตรฐานความ
รับผิดชอบของสื่อสารมวลชน
 ซึ่งแตกตางจากกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาที่มีแนวโนมของการคอรรัปชันเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหประเทศกําลังพัฒนา
แตละประเทศ พยายามหาแนวทางและวธิกีาร
แกไขปญหาดงักลาวเพือ่สรางภาพลกัษณ และ
สรางความเช่ือมั่นในการลงทุนใหกับประเทศ

ของตนเอง (ชัยณรงค อินทรมีทรัพย, 2559) 

 ประเทศไทยไดกาํหนดใหมมีาตรการ
ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันเปนวาระ
สําคัญของชาติโดยกําหนดไวอยางชัดเจน

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) (คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 13 
กันยายน พ .ศ .2559) ยุทธศาสตร ที่ 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ซึ่งกําหนดใหเปนแผนงานและโครงการสําคัญ 
ขอที่ 4.9 วาดวยการสรางกลไก “ยับยั้ง” และ 
“สร  างความตระหนักรู ” เพื่ อป องกัน
การทุจริต ที่มุงเนนการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ภายใต กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” 
เพื่อสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู
ที่เทาทันตอการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตสํานึก 
ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อ สัตย  
อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ
 นอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติที่เปรียบเสมือนเข็มทิศ
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ขอ งป ร ะ เ ทศแล  ว 
ประเทศไทยไดกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปองกันการคอรรัปชัน
ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อเป นแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน และองคกรภายใน

ประเทศมาอยางตอเนื่อง ไดแก

 1) ยุทธศาสตร ชาติว าด วยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2551 - 2555)

  2) ยุทธศาสตร ชาติว าด วยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2556 – 2560) 
  3) ยุทธศาสตร ชาติว าด วยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560 – 2564) 
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 เนื้อหาของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกนัและปราบปรามการทจุรติทกุฉบับ 
มุงเนนใหหนวยงาน องคกร และบุคคลจาก
ทุกภาคส  วนประสานความร  วมมือกัน
ใ น ก า ร แ ก  ไ ข ป  ญ ห า ก า ร ค อ ร  รั ป ชั น
อย างเป นระบบและสอดคลองกัน และ
มีการประเมินผลความพึงพอใจสําหรับ
ผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือกระตุนใหประชาชน
รับรู เขาใจสาเหตุของปญหาและตระหนักถึง
ผลเสียของการทุจริตคอร รัปชัน รวมถึง
การผลกัดนัใหองคกรอสิระ ภาคเีครอืขายและ
ภาครัฐจริงจังในการดําเนินการภายใตกรอบ
แนวทางดานจริยธรรม และกรอบแนวทาง
ดานกฎหมาย โดยมุงยกระดับการดําเนินงาน
ของหนวยงาน และองคกรตางๆ ภายใน
ประเทศ  ไม ว  าจะเป นหน วยงานด าน
ทรัพยากรธรรมชาติ หนวยงานดานแรงงาน 
และหน วยงานด านการศึกษา  เป นต น

โดยเฉพาะยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการ ทุจริ ต ระยะ ท่ี  3
(พ.ศ.2560 – 2564) (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.

2559) ในยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทน

ตอการทจุริต อนัประกอบดวย 4 กลยุทธสาํคญั 
ไดแก
 1)  ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย

ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผล

ประโยชนสวนบคุคลและผลประโยชนสวนรวม

 2)     ประยกุตหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
 3 )  ส  ง เ ส ริ ม ใ ห  มี ร ะ บบแล ะ
กระบวนการกล อมเกลาทางสั งคมเพื่ อ
ตานทุจริต 
 4)  เสริมพลังการมีสวนรวมของ
พลเมอืง (Civic Participation) และบรูณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
 จากยุทธศาสตร สําคัญดังกล าว 
แสดงใหเห็นวาหนวยงาน หรือองคกรดาน
การศึกษาถือไดวาเปนกําลังสําคัญที่จะชวย
ส งเสริมและสนับสนุนให การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรประสบความสําเร็จ และเพื่อ
ใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรนั้นเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด จึงไดมีการรางพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมข้ึน สําหรับ
หนวยงานภาครัฐ ขาราชการ รวมไปถึง
บคุลากรท่ีเกีย่วของ เพือ่นําไปใช เปนแนวทาง

บริหารจัดการที่ชัดเจน และเปนแนวปฏิบัติ

ที่ตองยึดถืออยางเครงครัด แตจากขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ (ขอมูลเม่ือวันที่ 27 

ตุลาคม พ.ศ.2559) ที่ไดสรุปขอมูล เรื่องกลาว

หารองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตซึ่งอยู 

ระหวางการไตสวนขอเท็จจริง มจีาํนวน 2,220 
เรือ่ง พบวามเีรือ่งกลาวหารองเรยีนจากบคุคล
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และหน  วยงานภายใต สั งกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวนถึง 75 เรื่อง โดยเรื่องรอง
เรียนดังกล าวเ ก่ียวกับการทุจริตในการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา อาทิ การจัดซื้อจัดจางที่ไมเปน
ไปตามระเบียบ การทุจริตเงินโครงการอาหาร
กลางวัน การตอไฟฟาของโรงเรียนไปใช
ที่บานพักของผูบริหารและครู การเรียกเก็บ
เงินจากผูรับเหมา การยืมเงินทดรองราชการ
และอนุมัติดวยตนเอง และการปลอมลายมือ
ผูบริหาร เปนตน ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดง
ใหเห็นไดชัดเจนวาหนวยงานทางดานการ
ศึกษาในประเทศไทยจําเปนตองไดรับการ
พฒันาใหมคีวามโปรงใสในการดาํเนนิงานมาก
ที่สุด ไมวาจะเปนหนวยงานในระดับนโยบาย
เชน กระทรวง ทบวง กรมไปจนกระทั่งถึง
หนวยงานในระดับปฏิบัติการ เชน สํานักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และโรงเรียน เพือ่เปนแบบ

อย  าง ท่ีดี ให กับ เยาวชนท่ีจะต อง เข  าสู 

กระบวนการพัฒนาในลําดับตอไป 
 การแกไขปญหาคอรรปัชนั ไดดาํเนิน
การมาอยางตอเนื่องดวยวิธีการที่หลากหลาย 

แตยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป .ป .ช . )  และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดรวมกันยกระดับ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ

ดานการศึกษา ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเริ่มต น จากการปรับกระบวนทัศน  
(Paradigm Shift) ของบุคลากรภายใน
หน วยงานให มองว  าป ญหาคอร  รัปชัน
เป นหน า ท่ีของทุกคนที่จะร วมกันแก ไข 
และเรียนรู ที่จะปรับเปลี่ยนระบบการคิด
ของตนเองจากระบบคิดฐานสิบ (Analog) 
ซึ่งเปนการคิดโดยใชความรูสึก และอารมณ
อยู  เหนือเหตุผล เช น การนําประโยชน
สวนบคุคลและประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน 
พฤติกรรมการนําสิ่ งของราชการมาใช 
เพื่อประโยชนสวนบุคคล และการแสวงหา
ประโยชนจากตําแหนงหนาที่ เพื่อตนเอง 
เครือญาติ หรือพวกพอง เปนตน ซึ่งการ
กระทําเหลานี้ เป นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู 
การคอรรปัชนัไดในทีส่ดุ ไปสูระบบคดิฐานสอง 
(Digital) คือการคิดแบบตรรกะโดยใชเหตุผล
อยูเหนืออารมณ และความรูสึก เชน การแยก

ออกอยางชัดเจนวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด การเห็น

แกประโยชนสวนรวม หรือประโยชนของ
หนวยงานมากอนประโยชนสวนบคุคล เปนตน 
นอกจากนี้ การพัฒนาคนใหมีระบบคิดฐาน

สองไมไดมีความสําคัญเฉพาะตอการปฏิบัติ
งานภายในหนวยงาน หรือองคกรเทานั้น แต

ยังกอใหเกิดการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของคนใน

สังคมไปสูการมีวัฒนธรรมดิจิทัล อันเปนองค
ประกอบสําคญัในการพัฒนาประเทศชาติใหมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

1. ใหครสูงัเกตพฤตกิรรมเดก็ปฐมวัยตามรายการตอไปน้ีจาํนวน 10 รายการ แลวใสเคร่ืองหมาย 
    ถูกตามระดับการปฏิบัติจริงของเด็กปฐมวัย ดังนี้
  0 =  ทําเปนประจํา     
                      1 =  นานๆ ครั้ง
  2 =   ไมเคยทํา  
2. ใหครูรวมคะแนนระดับการปฏิบัติ และแปลผลพฤติกรรมลงในตารางแบบสังเกตพฤติกรรม
    เด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล
3. เกณฑการตัดสินพฤติกรรม

คําชีเ้เจง

ชวงคะแนน พฤติกรรม

16 – 20 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

11 – 15 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

6 – 10 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

0 – 5 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

4. ใหครูสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยภาคเรียนละ 2 ครั้ง แลวเปรียบเทียบผลพัฒนาการ

    ดานพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในแตละครั้ง
5. ถาเด็กไดระดับคะแนนตํ่ากวา 10 คะแนน ครูตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก โดยฝกใหเด็ก
     คดิเหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคล  และประเมนิอกีครัง้จนกวาระดบั

    คะแนนพฤติกรรมมากกวา 10 คะแนนขึ้นไป
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แบบสั ง เ กตพฤติ ก ร รม เด็ ก

ครั้งที่..............ภาคเรียนที่..............ปการศึกษา........................
ชื่อ – สกุล........................................................................ชั้น.................................เลขที่............

ขอที่ รายการสังเกตพฤติกรรม
ระดับการปฏิบัติ

0 1 2

1.
หยิบของเลนในหองเรียนกลับไปเลนท่ีบานได
โดยไมไดรับอนุญาตจากครู                    

2. นําสิ่งของเพื่อนมาเปนของตนเอง

3. เลนของเลนแลวไมตองเก็บเขาที่                                     

4. ชอบทําของใชสวนรวมพังเสียหาย                               

5. ชอบขีดเขียนตามฝาผนังในหองเรียน                                     

6. เขาหองนํ้าหองสวมเสร็จแลวไมราดนํ้าทุกครั้ง                         

7. แทรกแถวเพื่อรับอาหารหรือนม                                        

8. ถอดรองเทาแลวไมเรียงรองเทาใหเปนระเบียบ             

9. ไมทิ้งขยะลงในถังขยะ

10. ไมปดนํ้าทุกครั้งหลังจากเลิกใช

รวมคะแนน

รวมคะแนนระดับการปฏิบัติ

ระดับพฤติกรรม

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน

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

............./...................../.............
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แบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

แบบทดสอบมีทัง้หมด 10 ข้อ ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ตรงกับ
ความคิดของนักเรียนมากที่สุด

คําชีเ้เจง :

1. เด็กหญิงออยเด็ดดอกไมในสวนหยอมของโรงเรียนนําไปใหครูประจําชั้นทุกวัน การกระทํา 
ของเด็กหญิงออยถูกหรือไม เพราะเหตุใด
 ก.  ไมถูก เพราะดอกไมเปนของสวนรวมไมควรเด็ด
 ข.  ถูก เพราะดอกไมอยูในโรงเรียนของเราใครจะเด็ดก็ได

2. เด็กชายนิวัฒน ตั้งใจไปซื้อไอศกรีมในสหกรณรานคาโรงเรียน เด็กชายนิวัฒนควรทําอยางไร
       ก.  แซงคิวไปเลย เพราะจะรีบไปเลนกับเพื่อนๆ
 ข.  ตอแถว เพราะยิ่งตอแถวยิ่งเปนระเบียบยิ่งเร็วขึ้น

3. เด็กชายไกรสร นําฟุตบอลของโรงเรียนไปเลนที่บาน นักเรียนคิดวาเด็กชายไกรสรทําถูกตอง 
หรือไม

 ก.  ถูกตอง เพราะฟุตบอลในโรงเรียนมีเยอะ ใครจะนํากลับบานก็ได
 ข. ไมถูกตอง เพราะฟุตบอลเปนของโรงเรียน การจะนําไปเลนที่บานไดตองไดรับ
                อนุญาตจากครูกอน

4. เด็กหญิงสุนิสา เรียนเกงเปนหัวหนาหอง ชั้น ป.2 เพื่อนขอลอกการบาน แตสุนิสาไมยอม
ใหลอกนักเรียนคิดวาสุนิสาควรทําอยางไรถึงจะเปนการกระทําที่ถูกตอง
 ก.  เด็กหญิงสุนิสาชวยสอนการบานใหเพื่อนแทนการใหลอก
 ข.  เด็กหญิงสุนิสารับจางทําการบานใหเพื่อน
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5. เด็กหญิงปราณีชอบวาดภาพ นักเรียนคิดวาการกระทําในขอใดของเด็กหญิงปราณี
เปนการกระทําที่ถูกตอง 
 ก.  เด็กหญิงปราณีฝกฝนวาดภาพลงในสมุดวาดเขียน
 ข.  เด็กหญิงปราณีฝกฝนวาดภาพบนโตะ หรือฝาผนังหองอยูเปนประจํา

6. เด็กชายประจักษเก็บกระเปาเงินไดที่บริเวณหนาประตูโรงเรียน เด็กชายประจักษควรทํา
อยางไร
 ก.  เด็กชายประจักษนํากระเปาเงินที่เก็บไดไปใหคุณครูเพื่อประกาศหาเจาของ
 ข.   เดก็ชายประจกัษเก็บกระเปาไปใชเปนการสวนตวัเพราะของทีเ่กบ็ไดเปนของตนเอง

7. เด็กชายสมทรง ออกจากหองเรียนเปนคนสุดทายเสมอ นักเรียนคิดวาสมทรงควรทําอยางไร
 ก.  รีบออกจากหองเรียนเพื่อไปเรียนวิชาตอไปโดยไมปดไฟฟาและพัดลม 
            ข.  ปดไฟฟา และปดพัดลมทุกครั้งกอนออกจากหองเรียน

8. คุณครูปราณีนัดนักเรียนมาซอมดนตรีที่โรงเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน 
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นักเรียนควรทําอยางไร
 ก.  รับประทานอาหารเสร็จแลวก็รีบไปซอมดนตรีตอ

 ข. รับประทานอาหารเสร็จแลว ชวยกันลางจาน และชอนใหเรียบรอยกอนไป
                ซอมดนตรี

9. เด็กชายชํานาญชวยครูถือของหรือกระเปาไปหองเรียนทุกวัน เด็กชายชํานาญทําเพื่ออะไร

 ก.  เด็กชายชํานาญมีจิตอาสายินดีใหบริการครู
 ข.  เด็กชายชํานาญชวยงานครูเพราะอยากไดคะแนนจากครู

10. ในการเลือกตั้งหัวหนาชั้น ป.2 นักเรียนคิดวาวิธีการหาเสียงของใครถูกตอง

 ก.  เด็กชายอนันตสัญญาวาจะเปนตัวแทนที่ดีมีความรับผิดชอบ
 ข.  เด็กหญิงวารีแจกขนมเพื่อนและสัญญาวาจะเปนตัวแทนที่ดี
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เฉลยแบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ให้ครูตรวจแบบทดสอบ ซ่ึงในแต่ละคําตอบมีคะแนนแตกต่างกัน 
ตัง้แต่ 0 – 1

คําชีเ้เจง :

1.  เด็กหญิงออยเด็ดดอกไมในสวนหยอมของโรงเรียนนําไปใหครูประจําชั้นทุกวัน การกระทํา
ของเด็กหญิงออยถูกหรือไม เพราะเหตุใด

คําตอบ คะแนน

ก.  ไมถูก เพราะดอกไมเปนของสวนรวมไมควรเด็ด 1

ข.  ถูก เพราะดอกไมอยูในโรงเรียนของเราใครจะเด็ดก็ได 0

2.   เดก็ชายนวิฒัน ตัง้ใจไปซือ้ไอศกรมีในสหกรณรานคาโรงเรียน เดก็ชายนิวฒันควรทาํอยางไร

คําตอบ คะแนน

ก.  แซงคิวไปเลย เพราะจะรีบไปเลนกับเพื่อนๆ 0

ข.  ตอแถว เพราะยิ่งตอแถวยิ่งเปนระเบียบยิ่งเร็วขึ้น 1

3.  เด็กชายไกรสร นาํฟุตบอลของโรงเรียนไปเลนท่ีบาน นกัเรยีนคดิวาเดก็ชายไกรสรทําถกูตอง 

หรือไม

คําตอบ คะแนน

ก.  ถูกตอง เพราะฟุตบอลในโรงเรียนมีเยอะ ใครจะนํากลับบานก็ได 1

ข.  ไมถูกตอง เพราะฟุตบอลเปนของโรงเรียน การจะนําไปเลนที่บานไดตอง

    ไดรับอนุญาตจากครูกอน
0
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4. เด็กหญิงสุนิสา เรียนเกงเปนหัวหนาหอง ชั้น ป.2 เพื่อนขอลอกการบาน แตสุนิสาไมยอมให
ลอกการบาน นักเรียนคิดวาสุนิสาควร ทําอยางไรถึงจะเปนการกระทําที่ถูกตอง

คําตอบ คะแนน

ก.  เด็กหญิงสุนิสาชวยสอนการบานใหเพื่อนแทนการใหลอก 1

ข.  เด็กหญิงสุนิสารับจางทําการบานใหเพื่อน 0

5. เด็กหญิงปราณีชอบวาดภาพ นักเรียนคิดวาการกระทําในขอใดของเด็กหญิงปราณี
เปนการกระทําที่ถูกตอง 

คําตอบ คะแนน

ก.  เด็กหญิงปราณีฝกฝนวาดภาพลงในสมุดวาดเขียน 1

ข.  เด็กหญิงปราณีฝกฝนวาดภาพบนโตะ หรือฝาผนังหองอยูเปนประจํา 0

6. เด็กชายประจักษเก็บกระเปาเงินไดที่บริเวณหนาประตูโรงเรียน เด็กชายประจักษควรทํา
อยางไร

คําตอบ คะแนน

ก.  เด็กชายประจักษนํากระเปาเงินที่เก็บไดไปใหคุณครูเพื่อประกาศหา

เจาของ
1

ข.  เด็กชายประจักษเก็บกระเปาไปใชเปนการสวนตัวเพราะของที่เก็บได
เปนของตนเอง

0
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8. คุณครูปราณีนัดนักเรียนมาซอมดนตรีที่โรงเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นักเรียนควรทําอยางไร

คําตอบ คะแนน

ก.  รับประทานอาหารเสร็จแลวก็รีบไปซอมดนตรีตอ 0

ข.  รับประทานอาหารเสร็จแลว ชวยกันลางจาน และชอนใหเรียบรอยกอน
ไปซอมดนตรีตอ

1

9. เด็กชายชํานาญชวยครูถือของหรือกระเปาไปหองเรียนทุกวัน เด็กชายชํานาญทําเพื่ออะไร

คําตอบ คะแนน

ก.  เด็กชายชํานาญมีจิตอาสายินดีใหบริการครู 1

ข.  เด็กชายชํานาญชวยงานครูเพราะอยากไดคะแนนจากครู 0

10. ในการเลือกตั้งหัวหนาชั้น ป.2 นักเรียนคิดวาวิธีการหาเสียงของใครถูกตอง

คําตอบ คะแนน

ก.  เด็กชายอนันต สัญญาวาจะเปนตัวแทนที่ดีมีความรับผิดชอบ 1

ข.  เด็กหญิงวารี แจกขนมเพื่อนและสัญญาวาจะเปนตัวแทนที่ดี 0

7. เด็กชายสมทรง ออกจากหองเรียนเปนคนสุดทายเสมอ นักเรียนคิดวาสมทรงควรทําอยางไร

คําตอบ คะแนน

ก.  รีบออกจากหองเรียนเพื่อไปเรียนวิชาตอไปโดยไมปดไฟฟาและพัดลม 0

ข.  ปดไฟฟา และปดพัดลมทุกครั้งกอนออกจากหองเรียน 1



สุจริต คิดฐานสอง 13

เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม

ช่วงคะแนน พฤติกรรม

9 – 10 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

6 – 8 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

3 – 5 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

0 – 2 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

หมายเหตุ

     ถานักเรียนไดระดับคะแนนต่ํากวา 5 คะแนน ครูตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน  
โดยฝกใหนักเรียนคิดเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคล และประเมิน
อีกครั้งจนกวาระดับคะแนนพฤติกรรมมากกวา 5 คะแนนขึ้นไป
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แบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

1. แบบทดสอบมีทัง้หมด 10 ข้อ 
2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด

คําชีเ้เจง :

1. แมคาวางของขายบนทางเทา นักเรียนคิดวาถูกตองหรือไม
 ก.   ถูกตอง เพราะทําใหมีของขายดี 
 ข.   ถูกตอง เพราะทําใหผูซื้อไมตองเดินไกล
 ค.   ไมถูกตอง เพราะไมใชตลาด
 ง.   ไมถูกตอง เพราะกีดขวางทางเดิน

 2. เด็กชายสมชายนําโทรศพัทมาโรงเรียน แบตเตอร่ีหมด จงึใชไฟฟาของโรงเรียนชารจแบตเตอร่ี 
นักเรียนคิดวาสมชายทําไดหรือไม
 ก.   ทําได เพราะจะไดใชโทรศัพทสะดวก  
 ข.   ทําได เพราะเปนไฟฟาของโรงเรียน ทุกคนมีสิทธิ์ใช
 ค.   ทําไมได เพราะครูหามไมใหทํา   
 ง.   ทําไมได เพราะเปนไฟฟาของโรงเรียนถือเปนของราชการ

 3. นักเรียนยืมฟุตบอลไปเลนชวงพักกลางวันแลวไมนํากลับไปคืน การกระทําของนักเรียนถูก

ตองหรือไม
 ก.   ทําถูกตอง เพราะไมรูวาใครยมื   
 ข.   ทําถูกตอง เพราะสนามบอลอยูในโรงเรียน

 ค.   ทําไมถูกตอง เพราะฟุตบอลเปนของโรงเรียน  

 ง.   ทําไมถูกตอง เพราะเห็นแกตัว
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4. เด็กหญิงสมศรีมาโรงเรียนแตเชาทุกวันเพื่อชวยพอตนเองทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
นักเรียนคิดวาสมศรีทําดวยเหตุผลอะไรจึงถูกตอง
 ก.   เด็กหญิงสมศรีทําเพื่อพอที่ตนรัก  
 ข.   เด็กหญิงสมศรีทําเพื่อตนเองจะไดมาโรงเรียนเชา
 ค.   เด็กหญิงสมศรีทําเพื่อชวยพอดูแลความสะอาดใหโรงเรียน 
 ง.    เด็กหญิงสมศรีทําเพื่ออวดเพื่อนใหชื่นชมตนเอง

5. เด็กชายยอดรักสอบเรียนตอโรงเรียนประจําจังหวัดไมได ผูปกครองจึงขอพบผูอํานวยการ
โรงเรยีนและบรจิาคเงนิเพือ่ใหเดก็ชายยอดรกัไดเขาเรยีนตอ การกระทาํของพอเดก็ชายยอกรกั
ถูกตองหรือไม 
 ก.   ถูกตอง เพราะพอบริจาคเงินเพื่อใหลูกไดเรียน 
 ข.   ถูกตอง เพราะพอบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือโรงเรียน
 ค.   ไมถูกตอง เพราะจะทําใหลูกไมรูจักชวยเหลือตนเอง 
 ง.   ไมถูกตอง เพราะเปนการติดสินบนโรงเรียน

6. เมื่อนักเรียนพบเห็นวามีนักเรียนกระทําผิดโดยหนีเรียนไปเที่ยว นักเรียนจะทําอยางไร
 ก.   เฉย ไมตองทําอะไรเพราะไมใชหนาที่ของเรา 
 ข.   ชวยกันปกปดไมบอกใหใครทราบ

 ค.   แจงใหครูเวรประจําวันทราบ 
 ง.   เขาไปวากลาวตักเตือนมิใหกระทําผิดตอไป

7. เมื่อนักเรียนสามารถปฏบิัติตนไดถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะมีความรูสึกอยางไร
 ก.   รูสึกภูมิใจในตนเองมาก เพราะจะไดมีผูคนยกยอง 

 ข.   รูสึกวาตนเองเปนคนมีคาที่สามารถทําไดดีกวาคนอื่น

 ค.   รูสึกเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน 
 ง.   เฉยๆ ไมมีความรูสึกอยางไร
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8. เมือ่ตองเลือกระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล นกัเรียนจะเลือกทําอยางไร
 ก.   เลือกประโยชนสวนบุคคลกอน เพื่อสรางความสุขใหตนเองเปนลําดับแรก
 ข.   เลือกประโยชนสาธารณะกอน เพราะจะไดชื่อวาเปนบุคคลที่เสียสละ
 ค.   เลือกประโยชนสวนบุคคลกอน เพราะธรรมชาติของมนุษยที่ตองทําใหตนเอง
       สมบูรณกอนที่จะเผื่อแผไปยังผูอื่น
 ง.   เลือกประโยชนสาธารณะกอน เพราะประโยชนสาธารณะตองมากอน  
      ประโยชนสวนบุคคล

9. ครสูดุาสอนนกัเรียนชัน้ ป.6 ดวยความต้ังใจอยางเตม็ความสามารถทกุวนั พรอมทัง้สอนพเิศษ
เพิม่ใหนกัเรยีนหลงัเลกิเรียน โดยไมคดิคาตอบแทน นกัเรยีนคดิวาครสูดุาทาํอยางนีเ้พราะเหตุใด 
จึงจะถูกตอง
 ก.   ครูสุดารักนักเรียน          
 ข.   ครูสุดาอยากใหผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น
 ค.   ครูสุดาเสียสละเพื่อชวยเหลือนักเรียน  
 ง.   ครูสุดาตองการใหผูอื่นชม

10. นกัเรียนช้ัน ป.4 ชวยกันกําหนดระเบียบของหองเรียนเพ่ือใหทกุคนถือปฏิบตั ิเปนการกระทํา
ท่ีดีหรือไม เพราะเหตุใด
 ก.   ดี เพราะไมเหมอืนชั้นอื่น   

 ข.   ดี เพราะตรงกันตามที่ตกลงกันไวจะไดปฏิบัติถูกตอง

 ค.   ไมดี เพราะมีระเบียบของโรงเรียนอยูแลว 
 ง.   ไมดี เพราะมีความยุงยาก
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เฉลยแบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

แบบทดสอบมีทัง้หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน   คําชีเ้เจง :

1. แมคาวางของขายบนทางเทา นักเรียนคิดวาถูกตองหรือไม
 ก.    ถูกตอง เพราะทําใหมีของขายดี 
 ข.    ถูกตอง เพราะทําใหผูซื้อไมตองเดินไกล
 ค.    ไมถูกตอง เพราะไมใชตลาด
 ง.     ไมถูกตอง เพราะกีดขวางทางเดิน

 2. เด็กชายสมชายนําโทรศัพทมาโรงเรียน แบตเตอร่ีหมด จงึใชไฟฟาของโรงเรียนชารจแบตเตอร่ี 
นักเรียนคิดวาสมชายทําไดหรือไม
 ก.    ทําได เพราะจะไดใชโทรศัพทสะดวก  
 ข.    ทําได เพราะเปนไฟฟาของโรงเรียน ทุกคนมีสิทธิ์ใช
 ค.    ทําไมได เพราะครูหามไมใหทํา   
 ง.    ทําไมได เพราะเปนไฟฟาของโรงเรียนถือเปนของราชการ

 3. นักเรียนยืมฟุตบอลไปเลนชวงพักกลางวันแลวไมนํากลับไปคืน การกระทําของนักเรียน
ถูกตองหรือไม

 ก.    ทําถูกตอง เพราะไมรูวาใครยืม   

 ข.    ทําถูกตอง เพราะสนามบอลอยูในโรงเรียน
 ค.    ทําไมถูกตอง เพราะฟุตบอลเปนของโรงเรียน  
 ง.     ทําไมถูกตอง เพราะเห็นแกตัว

4. เด็กหญิงสมศรีมาโรงเรียนแตเชาทุกวันเพื่อชวยพอตนเองทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
นักเรียนคิดวาสมศรีทําดวยเหตุผลอะไรจึงถูกตอง

 ก.    เด็กหญิงสมศรีทําเพื่อพอที่ตนรัก  

 ข.    เด็กหญิงสมศรีทําเพื่อตนเองจะไดมาโรงเรียนเชา
 ค.    เด็กหญิงสมศรีทําเพื่อชวยพอดูแลความสะอาดใหโรงเรียน 
 ง.    เด็กหญิงสมศรีทําเพื่ออวดเพื่อนใหชื่นชมตนเอง
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5. เด็กชายยอดรักสอบเรียนตอโรงเรียนประจําจังหวัดไมได ผูปกครองจึงขอพบผูอํานวยการ
โรงเรยีนและบรจิาคเงนิเพือ่ใหเดก็ชายยอดรกัไดเขาเรยีนตอ การกระทาํของพอเดก็ชายยอกรกั
ถูกตองหรือไม 
 ก.    ถูกตอง เพราะพอบริจาคเงินเพื่อใหลูกไดเรียน 
 ข.    ถูกตอง เพราะพอบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือโรงเรียน
 ค.    ไมถูกตอง เพราะจะทําใหลูกไมรูจักชวยเหลือตนเอง 
 ง.    ไมถูกตอง เพราะเปนการติดสินบนโรงเรียน

6. เมื่อนักเรียนพบเห็นวามีนักเรียนกระทําผิดโดยหนีเรียนไปเที่ยว นักเรียนจะทําอยางไร
 ก.    เฉย ไมตองทําอะไรเพราะไมใชหนาที่ของเรา 
 ข.    ชวยกันปกปดไมบอกใหใครทราบ
 ค.    แจงใหครูเวรประจําวันทราบ 
 ง.    เขาไปวากลาวตักเตือนมิใหกระทําผดิตอไป

7. เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะมีความรูสึกอยางไร
 ก.    รูสึกภูมิใจในตนเองมาก เพราะจะไดมีผูคนยกยอง 
 ข.    รูสึกวาตนเองเปนคนมีคาที่สามรถทําไดดีกวาคนอื่น
 ค.    รูสึกเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน 
 ง.    เฉยๆ ไมมีความรูสึกอยางไร

8. เมือ่ตองเลือกระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนบุคคล นกัเรียนจะเลือกทําอยางไร
 ก.  เลือกประโยชนสวนบุคคลกอน เพื่อสรางความสุขใหตนเองเปนลําดับแรก
 ข.    เลือกประโยชนสาธารณะกอน เพราะจะไดชื่อวาเปนบุคคลที่เสียสละ

 ค.    เลือกประโยชนสวนบุคคลกอน เพราะธรรมชาติของมนุษยที่ตองทําให  

        ตนเองสมบูรณกอนที่จะเผื่อแผไปยังผูอื่น
 ง.     เลือกประโยชนสาธารณะกอน เพราะประโยชนสาธารณะตองมากอน  
        ประโยชนสวนบุคคล
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9. ครสูดุาสอนนกัเรียนชัน้ ป.6 ดวยความตัง้ใจอยางเตม็ความสามารถทุกวนั พรอมทัง้สอนพเิศษ
เพิ่มใหนักเรียนหลังเลิกเรียน โดยไมคิดคาตอบแทน นักเรียนคิดวาครูสุดาทําอยางนี้เพราะเหตุ
ใดจึงถูกตอง
 ก.    ครูสุดารักนักเรียน          
 ข.    ครูสุดาอยากใหผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น
 ค.    ครูสุดาเสียสละเพื่อชวยเหลือนักเรียน  
 ง.     ครูสุดาตองการใหผูอื่นชม

10. นกัเรียนช้ัน ป.4 ชวยกันกําหนดระเบียบของหองเรียนเพ่ือใหทกุคนถือปฏิบตั ิเปนการกระทํา
ที่ดีหรือไม เพราะเหตุใด
 ก.    ดี เพราะไมเหมือนชั้นอื่น   
 ข.    ดี เพราะจะไดปฏิบัติถูกตองตรงกันตามที่ตกลงกันไว
 ค.    ไมดี เพราะมีระเบียบของโรงเรียนอยูแลว 
 ง.     ไมดี เพราะมีความยุงยาก

เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม

ช่วงคะแนน พฤติกรรม

9 – 10 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

6 – 8 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

3 – 5 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

0 – 2 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

หมายเหตุ

     ถานักเรียนไดระดับคะแนนต่ํากวา 5 คะแนน ครูตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน
โดยฝกใหนักเรียนคิดเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคล และประเมิน
อีกครั้งจนกวาระดับคะแนนพฤติกรรมมากกวา 5 คะแนนขึ้นไป
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แบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน                       
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1.  แบบทดสอบมีทัง้หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2.  ให้นักเรียนเขียนคําตอบที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด

คําชีเ้เจง :

1. นักเรียนเห็นเพ่ือนๆ นําโทรศัพทสวนตัวมาชารจแบตเตอร่ีที่โรงเรียน นักเรียนคิดวา
เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................... .............

2.  “การรับจางทํารายงานเปนเรื่องปกติ เพราะใครๆก็ทํากันทั้งนั้น” นักเรียนเห็นดวย   
หรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................... .............

3.  นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเห็นเพื่อนๆ ลอกขอสอบหรือลอกการบานอยูเปนประจํา
ตอบ............................................................................................................................... .............

4. จากคํากลาวที่ว า “ฉันพรอมที่จะยอมรับผิดถาทําผิด” นักเรียนเห็นดวยหรือไม 
เพราะเหตุใด

ตอบ............................................................................................................................... .............

5.  การใชนํ้าประปาของโรงเรียนลางรถจักรยานยนตของตนเอง นักเรียนคิดวาเปนการกระทํา

ที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด

ตอบ............................................................................................................................... .............

6. นักเรียนเขาไปคนหาขอมูลในหองสมุดเพื่อทํารายงาน แตไมอยากยืมหนังสือจึงฉีกหนังสือ
เฉพาะหนาที่จําเปนตองใช การกระทําดังกลาวถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด

ตอบ............................................................................................................................... .............
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7. มีคํากลาวที่วา “ทุจริตบางไมเปนไรถาเราไดประโยชน” นักเรียนเห็นดวยหรือไม
เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................... .............

8. การวางแผงขายของบนทางเทาของพอคา/แมคา เปนส่ิงที่สมควรกระทําหรือไม เพราะ
เหตุใด
ตอบ............................................................................................................................... .............

9.  นักเรียนเห็นดวยกับการรับจางสอนพิเศษของครู หรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................... .............

10. จากคํากลาวที่วา “การปองกันการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องของผูใหญ ไมเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน” นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................... .............
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เฉลยแบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

1. แบบทดสอบมีทัง้หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. แต่ละคําตอบมีคะแนนแตกต่างกัน

คําชีเ้เจง :

1.  นักเรียนเห็นเพื่อนๆ นําโทรศัพทสวนตัวมาชารจแบตเตอรี่ที่โรงเรียน นักเรียนคิดวาเหมาะ
สมหรือไม เพราะเหตุใด
    ตอบ  ไมเหมาะสม เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนการเห็นแกประโยชนสวนตัวทําให
โรงเรียนตองมีภาระคาใชจายเพิ่มมากขึ้นจากการนําโทรศัพทสวนตัวมาชารจแบตเตอรี่

2.  “การรับจางทํารายงานรายงานเปนเรื่องปกติ เพราะใครๆก็ทํากันทั้งนั้น” นักเรียนเห็นดวย   
หรือไม เพราะเหตุใด
    ตอบ  ไมเห็นดวย เนื่องจากคนที่รับจางมุงแตประโยชนตนเองเปนหลัก เพราะการรับจางทํา
รายงานมุงแตหารายไดและเปนการสงเสรมิใหคนท่ีจางขาดความรูและความวริยิะ อตุสาหะ และ
ความรับผิดชอบในหนาที่และการทํารายงานเปนหนาที่ของนักเรียนทุกคนที่มีความรับผิดชอบ
หนาที่ของตนเอง

3.  นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเห็นเพื่อนๆ ลอกขอสอบหรือลอกการบานอยูเปนประจํา

    ตอบ  รูสกึไมเหน็ดวย เพราะเปนการกระทําทีเ่อารัดเอาเปรียบผูอืน่ ไมใชความรูความสามารถ
ของตนเอง เห็นแกประโยชนสวนตัวเปนหลัก ทําใหขาดความรู ความวิริยะ อุตสาหะ และความ
รับผิดชอบในหนาที่

4.  จากคํากลาวที่วา “ฉันพรอมที่จะยอมรับผิดถาทําผิด” นักเรียนเห็นดวยหรือไม 
เพราะเหตุใด

    ตอบ  เห็นดวย เพราะแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ เมื่อทําผิดตองรูสํานึก ทุกคนสามารถ

ทําผิดได แตที่สําคัญตนเองตองรูจักปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดนั้น
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5.  การใชนํ้าประปาของโรงเรียนลางรถจักรยานยนตของตนเอง นักเรียนคิดวาเปนการกระทํา
ที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด
    ตอบ  ไมเหมาะสม เพราะเปนการนําทรัพยสินของโรงเรียนมาใชเพื่อประโยชนสวนตัวโดย
ไมจําเปน ทําใหโรงเรียนตองจายคานํ้าประปาเพิ่มเติม

6.  นักเรียนเขาไปคนหาขอมูลในหองสมุดเพื่อทํารายงาน แตไมอยากยืมหนังสือจึงฉีกหนังสือ 
เฉพาะหนาที่จําเปนตองใช การกระทําดังกลาวถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด
     ตอบ  ไมถูกตอง เพราะเปนการกระทําที่ทําใหทรัพยสินของโรงเรียนเสียหายโดยทรัพยสิน
ของโรงเรยีนตองใชเพ่ือสวนรวม เหน็แกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ทาํใหผูอืน่
ไมสามารถใชประโยชนจากหนังสือดังกลาว

7. มีคํากลาวที่วา “ทุจริตบางไมเปนไรถาเราไดประโยชน” นักเรียนเห็นดวยหรือไม
เพราะเหตุใด
    ตอบ  ไมเห็นดวย เพราะการทุจริตเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ถึงแมวาเราจะไดประโยชน 
แตสวนรวมก็เสียหาย

8. การวางแผงขายของบนทางเทาของพอคา/แมคา เปนสิ่งที่สมควรกระทําหรือไม
เพราะเหตุใด
     ตอบ  ไมควรกระทํา เพราะทางเทาเปนทางสาธารณะเพื่อประโยชนสวนรวมใหประชาชน

ใชสญัจรใหเกดิความปลอดภยัจากอบุตัเิหตบุนทองถนน การวางแผงขายของบนทางเทาเปนการ
ขวางทางสัญจรของประชาชนจะทําใหประชาชนตองไปเดินบนถนนอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

9.  นักเรียนเห็นดวยกับการรับจางสอนพิเศษของครูหรือไม เพราะเหตุใด
    ตอบ  ไมเห็นดวย เนื่องจากครูตองไมเลือกปฏิบัติตอนักเรียนไมวาจะเรียนพิเศษหรือไม โดย

ยดึประโยชนสวนรวมของนักเรียนเปนหลักมากกวาประโยชนสวนตนจากการไดรบัคาตอบแทน

10. จากคํากลาวที่วา “การปองกันการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องของผูใหญ ไมเกี่ยวกับเด็ก

และเยาวชน” นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด
   ตอบ ไมเห็นดวย เน่ืองจากการปองกันและแกไขการปญหาทุจริตเปนหนาที่ของทุกคน
ที่จะตองชวยกันโดยเริ่มตนที่ตนเอง
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เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม

ช่วงคะแนน พฤติกรรม

9 – 10 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

6 – 8 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

3 – 5 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

0 – 2 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

หมายเหตุ

     ถานักเรียนไดระดับคะแนนต่ํากวา 5 คะแนน ครูตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 
โดยฝกใหนักเรียนคิดเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคล และประเมิน
อีกครั้งจนกวาระดับคะแนนพฤติกรรมมากกวา 5 คะแนนขึ้นไป
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แบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน                     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

1. แบบทดสอบมีทัง้หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. ใหน้กัเรยีนเขยีนคาํตอบทีต่รงกบัความคดิของนกัเรยีนมากทีส่ดุ

คําชีเ้เจง :

1.  นกัเรยีนจะไมชอบคบกบัเพือ่นทีเ่ปนคนซือ่สตัย เพราะจะทาํใหตนเองตองถกูจาํกดัดวยกรอบ  
ของระเบียบตลอดเวลา ทําใหขาดความเปนอิสระในการใชชีวิต นักเรียนเห็นดวยหรือไม 
เพราะเหตุใด
ตอบ.............................................................................................................................................

2.  นกัเรียนมีความเช่ือวา “การขับรถแมจะผิดกฎจราจรบาง แตหากทําใหประหยัดเวลาและ
ถึงที่หมายกอนใครก็ถือวาดีที่สุดแลว” นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ.............................................................................................................................................

3.  คําวาคุณธรรมสําหรับนักเรียน หมายความวาผูใดกระทําดีตองไดรับความดีตอบแทน แตถา
หากกระทาํช่ัวควรไดรบัความเหน็ใจสงสาร เพราะเขาอาจจะทาํไปเพราะความจาํเปนบางอยาง

เพื่อความอยูรอดของชีวิต นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ.............................................................................................................................................

4.  นักเรียนจะยกยองบุคคลที่ทําบุญทําทานดวยจํานวนเงินมากๆ โดยไมตองสนใจวาเขาหาเงิน

ไดมาดวยวิธีที่ถูกตองสุจริตหรือไม นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด

ตอบ.............................................................................................................................................

5. เด็กชายตองหนีออกจากบานโดยขี่รถจักรยานยนตเพื่อเดินทางเขากรุงเทพฯ ระหวางทาง
เจอดานตรวจเดก็ชายตองกลวัจะโดนตาํรวจจบัจงึโกหกวา เดนิทางมาตามหาพ่ีชายเน่ืองจากพอ

เสียชีวิต นักเรียนเห็นดวยกับการกระทําของเด็กชายตองหรือไม เพราะเหตุใด

ตอบ.............................................................................................................................................
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6.  นักเรียนไดแอบนําโทรศัพทมาใชที่โรงเรียน เนื่องจากมีความจําเปนตองติดตอกับผูปกครอง  
แตบงัเอญิโทรศพัทแบตเตอรีห่มด ในชวงพกักลางวนัจงึข้ึนมาบนอาคารเรยีนเพือ่ชารจแบตเตอรี่
โทรศัพท เพราะกลัววาจะไมสามารถติดตอกับผูปกครองได นักเรียนคิดวาเปนการกระทําที่
ถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................................

7. ครูสมหมายมักจะใชเวลาวางจากช่ัวโมงสอนทําธุรกิจขายตรงผานโปรแกรมไลนใน
คอมพิวเตอรของโรงเรียน เพื่อเปนการหารายไดเสริม เนื่องจากลูกกําลังเขาเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยตองใชเงินจํานวนมาก นักเรียนคิดวาครูสมหมายทําถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................................

8. เด็กชายสมบัติมาโรงเรียนพรอมกับคุณพอโดยรถยนตที่มีตราของคณะแพทยศาสตรมา 
รับ-สงที่ประตูทางเขาโรงเรียนทุกวัน นักเรียนคิดวาการกระทําดังกลาวสมควรหรือไม เพราะ
เหตุใด
ตอบ............................................................................................................................................

9. คนขับรถโรงเรียนเปนคนขยัน จะลางรถของผูอํานวยการโรงเรียนเปนประจํา โดยใชนํ้าใน 
โรงเรียน นักเรียนคิดวาคนขับรถโรงเรียนทําถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด
ตอบ............................................................................................................................................

10. สมชายเปนบตุรของคณุครสูายสมร ตอนเยน็หลงัเลกิเรยีนสมชายตองไปนัง่รอคณุครสูายสมร
ในหองพักครู โดยนั่งเลนคอมพิวเตอรและเปดเครื่องปรับอากาศ นักเรียนคิดวาสมชายทํา
ถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด

ตอบ............................................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบความคิดของนักเรียน                     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

1. แบบทดสอบมีทัง้หมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
2. ใหน้กัเรยีนเขยีนตอบคาํถามทีต่รงกบัความคดิของนกัเรยีนมากทีส่ดุ

คําชีเ้เจง :

1.  นกัเรียนจะไมชอบคบกบัเพือ่นทีเ่ปนคนซ่ือสตัย เพราะจะทาํใหตนเองตองถกูจาํกดัดวยกรอบ  
ของระเบียบตลอดเวลา ทําใหขาดความเปนอิสระในการใชชีวิต นักเรียนเห็นดวยหรือไม 
เพราะเหตุใด
     ตอบ  ไมเห็นดวย เพราะความซื่อสัตยเปนลักษณะนิสัยของบุคคลที่พึงมี อีกทั้งการปฏิบัติ
ตามกรอบของระเบียบกฎหมาย  ซึง่เปนกติกาในการปฏิบตัติอกนัในสังคม เพือ่ใหเกดิความสงบ 
เรียบรอยในบานเมือง

2.  นกัเรยีนมคีวามเชือ่วา “การขบัรถแมจะผดิกฎจราจรบาง แตหากทาํใหประหยดัเวลาและ
ถึงที่หมายกอนใครก็ถือวาดีที่สุดแลว” นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด
     ตอบ  ไมเหน็ดวย เพราะกฎจราจรเปนกฎหมายเพือ่ปองกนัอบุตัเิหตแุละสรางความปลอดภยั
บนถนน การขับรถผิดกฎจราจรทําใหเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลอื่นได เปนการกระทําที่เห็นแก

ประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม

3.  คําวาคุณธรรมสําหรับนักเรียน หมายความวาผูใดกระทําดีตองไดรับความดีตอบแทน แตถา

หากกระทาํช่ัวควรไดรบัความเหน็ใจสงสาร เพราะเขาอาจจะทาํไปเพราะความจาํเปนบางอยาง
เพื่อความอยูรอดของชีวิต นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด

   ตอบ  1. เห็นดวยกับ “คุณธรรมสําหรับนักเรียน” เพราะผูใดกระทําดีตองไดรับความดี
ตอบแทน แมอาจไมไดรับผลตอบแทนอยางฉับพลัน หรือเปนรูปธรรม แตอยางนอยก็ภูมิใจใน
ตนเองที่ไดกระทําความดีแมไมมีใครรูเห็นหรือไดรับการชื่นชม

      2. ไมเห็นดวย กับประโยคที่วา “การกระทําชั่วควรไดรับความเห็นใจสงสาร เพราะความ

จําเปนบางอยางเพื่อความอยูรอดของชีวิต” เนื่องจากการกระทําชั่วกับการกระทําเพราะความ
จาํเปนตองแยกออกจากกนั หากตองตดัสนิใจทาํสิง่ใดในเรือ่งทีจ่าํเปนหรอืความอยูรอดของชวีติ
หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม ตองยึดหลักความถูกตองเปนที่ตั้ง ไมทําใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน
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4.  นกัเรยีนจะยกยองบคุคลทีท่าํบญุทําทานดวยจาํนวนเงนิมากๆ โดยไมตองสนใจวาเขาหาเงนิ
ไดมาดวยวิธีที่ถูกตองสุจริตหรือไม นักเรียนเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด
        ตอบ  ไมเห็นดวย เพราะการทําบุญทําทานไมขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่บริจาค หากนําเงิน
หรือทรัพยสินที่ไดจากการทุจริต มาสรางประโยชนในสังคมก็ไมควรไดรับการยกยอง ในทาง
กลบักนัหากทําบญุทาํทานดวยเงินเพียงเล็กนอยแตหามาดวยความถูกตองซ่ือสัตยสจุรติ ควรได
รับการยกยอง

5. เด็กชายตองหนีออกจากบานโดยข่ีรถจักรยานยนตเพื่อเดินทางเขากรุงเทพฯ ระหวางทาง
เจอดานตรวจเด็กชายตองกลัวจะโดนตํารวจจับจึงโกหกวา เดินทางมาตามหาพ่ีชายเน่ืองจาก
พอเสียชีวิต นักเรียนเห็นดวย กับการกระทําของเด็กชายตองหรือไม เพราะเหตุใด
       ตอบ  ไมเห็นดวย เพราะตามกฎหมายกําหนดใหผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตบนทองถนนได
นั้น ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต โดยเด็กชายตองไดฝาฝนขอบังคับของกฎหมาย
ซึง่อาจกอใหเกดิอบุตัเิหตตุอตนเองหรือผูสญัจรไปมา เปนการเห็นแกประโยชนสวนตนเปนหลัก 
และการโกหกเพื่อใหตนเองพนจากความรับผิด เปนการแสดงออกถึงการไมซื่อสัตยสุจริต
ไมมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนไดกระทําลงไป

6.  นักเรียนไดแอบนําโทรศัพทมาใชที่โรงเรียน เนื่องจากมีความจําเปนตองติดตอกับผูปกครอง  
แตบงัเอญิโทรศพัทแบตเตอรีห่มด ในชวงพกักลางวนัจงึขึน้มาบนอาคารเรยีนเพือ่ชารจแบตเตอรี่

โทรศัพท เพราะกลัววาจะไมสามารถติดตอกับผูปกครองได นักเรียนคิดวาเปนการกระทํา
ที่ถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด
      ตอบ  ไมถกูตอง เนือ่งจากการกระทาํดงักลาวเปนการเหน็แกประโยชนสวนตวัทาํใหโรงเรยีน

ตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนจากการนําโทรศัพทสวนตัวมาชารจแบตเตอร่ีที่โรงเรียน

หากมคีวามจาํเปนในการตดิตอสือ่สารกบัผูปกครองอยางยิง่ อาจใชโทรศพัทสาธารณะ หรอืยมื
โทรศัพทเพื่อน ครูในการติดตอ เปนตน
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7. ครูสมหมายมักจะใชเวลาวางจากช่ัวโมงสอนทําธุรกิจขายตรงผานโปรแกรมไลนใน
คอมพิวเตอรของโรงเรียน เพื่อเปนการหารายไดเสริม เนื่องจากลูกกําลังเขาเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยตองใชเงินจํานวนมาก นักเรียนคิดวาครูสมหมายทําถูกตองหรือไม  เพราะเหตุใด
    ตอบ ทําไมถูกตอง เพราะเปนการนําทรัพยสินของโรงเรียนมาใชในประโยชนสวนตน
ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร สัญญาณอินเตอรเน็ต ซึ่งทํางานดวยกระแสไฟฟาของโรงเรียน
ทําใหโรงเรียนมีภาระคาใชจายสูงขึ้น และเปนการเบียดบังเวลาราชการ เนื่องจากยังอยูในเวลา
ปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงควรที่จะเอาเวลาวางจากชั่วโมงสอนในการพัฒนาการศึกษาหลักสูตร
การเรียนการสอนหรือที่เปนประโยชนตอสวนรวม

8. เด็กชายสมบัติมาโรงเรียนพรอมกับคุณพอโดยรถยนตที่มีตราของคณะแพทยศาสตรมา 
รับ-สงที่ประตูทางเขาโรงเรียนทุกวัน นักเรียนคิดวาการกระทําดังกลาวสมควรหรือไม เพราะ
เหตุใด
   ตอบ  ไมสมควร เพราะเปนการนําทรัพยสินทางราชการมาใชในประโยชนสวนตัว ซึ่งการใช
รถยนตของทางราชการตองใชในกจิการของหนวยงานและตองเปนงานทางราชการเทานัน้และ
เปนความผิดตามกฎหมาย

9. คนขับรถโรงเรียนเปนคนขยัน จะลางรถของผูอํานวยการโรงเรียนเปนประจํา โดยใชนํ้าใน 
โรงเรียน นักเรียนคิดวาคนขับรถโรงเรียนทําถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด
  ตอบ  ไมถูกตอง เพราะเปนการนํานํ้าประปาของโรงเรียนซึ่งเปนทรัพยสินของโรงเรียน

มาลางรถยนตของผูอาํนวยการโรงเรยีนซึง่เปนทรพัยสนิสวนตวัเปนการนาํทรพัยสนิทางราชการ

มาใชประโยชนสวนตน ทําใหโรงเรียนตองจายคานํ้าประปาเพิ่มขึ้น

10. สมชายเปนบตุรของคณุครสูายสมร ตอนเยน็หลงัเลิกเรยีนสมชายตองไปนัง่รอคณุครสูายสมร
ในหองพักครู โดยนั่งเลนคอมพิวเตอรและเปดเคร่ืองปรับอากาศ  นักเรียนคิดวาสมชายทํา

ถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด

    ตอบ  ไมถูกตอง เพราะคอมพิวเตอรและเครื่องปรับอากาศเปนทรัพยสินของโรงเรียนตองใช
ในงานราชการเทานั้น การท่ีคุณครูสายสมรใหสมชายน่ังเลนคอมพิวเตอรและเปดเคร่ืองปรับ
อากาศในหองพกัคร ูระหวางรอคณุครสูายสมร เปนการใชทรพัยของทางราชการเพือ่ประโยชน
สวนตัว ทําใหโรงเรียนตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
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เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม

ช่วงคะแนน พฤติกรรม

9 – 10 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

6 – 8 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนบุคคล

3 – 5 เด็กมีพฤติกรรมคอนขางเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

0 – 2 เด็กมีพฤติกรรมเห็นแกประโยชนสวนบุคคลมากกวาสวนรวม

หมายเหตุ

     ถานักเรียนไดระดับคะแนนตํ่ากวา 5 คะแนน ครูตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
โดยฝกใหนักเรียนคิดเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคล และประเมิน
อีกครั้งจนกวาระดับคะแนนพฤติกรรมมากกวา 5 คะแนนขึ้นไป
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เรียนรู้อย่างเข้าใจมีอะไรใน “ระบบคิดฐานสอง”

 ระบบการคดิทีส่รางปญหาใหแกสงัคม คอืระบบการคดิทีไ่มสามารถแยกเรือ่งประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันใหไดอยางชัดเจน โดยมักจะนําประโยชนสวน
บคุคลและประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน นาํประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชนสวนบุคคล เหน็
แกประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก เห็นแกประโยชนของเครือญาติและพวกพองสําคัญกวา
ประโยชนของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกลาวจึงเปนตนเหตุสําคัญที่จะนําไปสูการทุจริต

 ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) เปนระบบเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว 
คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เปนระบบคิดเลขที่เราใชในชีวิตประจําวันกันมาตั้งแต
จําความกันได ไมวาจะเปนการใชบอกปริมาณหรือบอกขนาด ชวยใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
ในการสื่อความหมาย สอดคลองกับระบบ “Analog” ที่ใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเปนคา
ตอเนื่อง หรือแทนความหมายของขอมูลโดยการใชฟงกชันที่ตอเนื่อง (Continuous) 

แผนภาพ แสดงระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) 
เปนระบบเลขท่ีมีตัวเลข 10 ตัว

 และระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) เปนระบบเลขที่มีสัญลักษณ

เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคลองกับการทํางานระบบ Digital ที่มีลักษณะ
การทํางานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (Discrete) ตัดเด็ดขาด

10

แผนภาพแสดงระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system)                                                                
เปนระบบเลขท่ีมีสัญลักษณเพียงสองตัว

 จากที่กลาวมาเมื่อนําระบบเลข “ฐานสิบ” และระบบเลข “ฐานสอง” มาปรับใช
เปนแนวคิด คือระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” และระบบคิด “ฐานสอง (Digital)” 
จะเห็นไดวา
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1. ระบบคิดฐานสิบ (Analog)

     “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การท่ีเจาหนาที่ของรัฐ
ยังมีระบบการคิดที่ยังแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตนออกจากกันไมได นําประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมาปะปนกันไปหมด แยกแยะไมออกวาส่ิงไหนคือประโยชน
สวนบุคคลสิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม นําบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพื่อ
ประโยชนสวนบุคคล เบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนบุคคล เครือญาติ หรือพวกพอง 
เหนอืกวาประโยชนของสวนรวมหรอืของหนวยงาน จะคอยแสวงหาประโยชนจากตาํแหนงหนาที่
ราชการ กรณเีกดิการขดักนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม จะยดึประโยชน
สวนบุคคลเปนหลัก

 ความหมาย ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล
ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย 
ซับซอน หากนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะทําใหเจาหนาที่
ของรฐัตองคดิเยอะ ตองใชดลุยพนิจิเยอะ อาจจะนาํประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม
มาปะปนกันได แยกประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได
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 ความหมาย ระบบคิด “ฐานสอง(Digital)” เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูล
ที่สามารถเลือกไดเพียง 2 ทางเทานั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาส
ที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับ ไมใช, จริง กับ เท็จ, ทําได กับ ทําไมได, ประโยชน
สวนบุคคล กบั ประโยชนสวนรวม เปนตน จงึเหมาะกบัการนํามาเปรียบเทยีบกบัการปฏิบตังิาน
ของเจาหนาทีข่องรัฐทีต่องสามารถแยกเร่ืองตําแหนงหนาทีก่บัเร่ืองสวนตัวออกจากกันไดอยาง
เดด็ขาด และไมกระทําการท่ีเปนการขัดกนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
    “การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การท่ีเจาหนาที่ของรัฐ
มรีะบบการคิดทีส่ามารถแยกเรือ่งตาํแหนงหนาทีก่บัเรือ่งสวนบคุคลออกจากกันไดอยางชัดเจน
วาสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนทําไดสิ่งไหนทําไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนบุคคลสิ่งไหน
คือประโยชนสวนรวม ไมนํามาปะปนกัน ไมนําบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการมาใชเพื่อ
ประโยชนสวนบคุคล ไมเบียดบงัราชการ เหน็แกประโยชนสวนรวมหรอืของหนวยงานเหนือกวา
ประโยชนของสวนบุคคล เครือญาติ และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่
ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ก็จะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก

2. ระบบคิดฐานสอง (Digital)
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เครดิต: ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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3. ความแตกต่างของ “จริยธรรม (Ethics)” และ “การทุจริต (Corruption)”

 จรยิธรรมเปนบรรทดัฐานท่ีถกูสรางข้ึนแลวนาํไปใชกบับคุคลเปนแนวทางทีค่นในสงัคม
เหน็พองตองกนัวาเปนความดคีวามงาม เปนสิง่ท่ีกระทาํแลวคนอืน่เกดิประโยชนมคีวามสขุสงบ
เกิดขึ้นแกคนที่อยูรวมกัน  เปนหมูคณะ มีผูใหความหมายของจริยธรรม ไวดังนี้
  พิภพ วชังเงิน (2545, หนา 7) กลาววา จริยธรรม หมายถึงการปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม 
เปนที่ยอมรับของสังคม
  พระราชชัยกวี (อางใน ภิกขุพุทธทาส อินทปญโญ 2548, หนา 14) กลาววา 
จริยธรรมเปนสิ่งพึงประพฤติจะตองประพฤติสวนศีลธรรมน้ันคือ สิ่งที่กําลังประพฤติอยูหรือ
ประพฤติดีแลว
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดใหความหมายคําวา จริยธรรม วาหมายถึง ธรรมที่เปน
ขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
 สรปุไดวา “จริยธรรม” เปนสิง่ทีด่งีามทีบ่คุคลพงึปฏบิตั ิเพือ่ใหเปนทีย่อมรบัของสังคม
 
 การทุจริตในวงราชการถือเปนภัยรายแรงที่คุกคามความมั่นคงของประเทศ ซึ่งหลาย
คนอาจจะมองวาไมสาํคญั เพราะอาจคิดวาไมใชปญหาของตัวเองและเปนเรือ่งทีไ่กลตวั แตหาก
พิจารณาแลว จะพบวาปญหาการทุจริตเปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนอยางมาก 

มีผูใหความหมายของการทุจริต ไวดังนี้
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดใหความหมายของคําวา ทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว
คดโกง ไมซื่อตรง

 ประมวลกฎหมายอาญาใหคํานิยามไวในมาตรา 1(1) ไดกลาวไววา โดยทุจริต 

หมายความวา “เพ่ือแสวงหาประโยชนทีม่คิวรไดโดยชอบดวยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรอืผูอืน่”
   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดกลาวไววา “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา การปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏบิตัอิยางใดในพฤติการณทีอ่าจทําใหผูอืน่เชือ่วามีตาํแหนงหนาทีท่ัง้ทีต่นมิไดมตีาํแหนงเหนือ

หนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
สําหรับตนเองหรือผูอื่น 
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 อุดม รัฐอมฤต (2546) อธิบายวา การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
เปนเร่ืองของการใชอาํนาจหรืออทิธพิลในตําแหนง หนาทีร่าชการเพ่ือประโยชนสวนตัว เนือ่งจาก
เจาหนาที่ของรัฐเปนผูไดรับมอบหมายใหมีอํานาจกระทําการตางๆ แทนรัฐ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเปนผูรักษาประโยชนรวมกันของมหาชน อํานาจเหลานี้ไมไดผูกติดกับตัวบุคคล แตมา
จากสถานภาพ การเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนกลไกของรัฐบาลในการดําเนินงานเพื่อสวนรวม 
ดังนั้นการที่เจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปเพื่อประโยชนสวนตัว ญาติพี่นอง
พรรคพวกหรือเห็นแกความมั่งคั่งและสถานภาพที่จะไดรับหรือทําใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือราชการ ตองถือวาเปนการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
 สรุปไดวา “การทุจริต” เปนการประพฤติที่ไมซื่อตรงโดยใชตําแหนงหนาที่ราชการ
แสวงหาประโยชนสวนบุคคล ญาติพี่นอง หรือพรรคพวก ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใด หรือสวนรวม

 จากความหมายของจริยธรรมและการทุจริต จะเห็นไดวามีความแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เพราะจริยธรรมเปนสิ่งท่ีดีงามที่บุคคลพึงปฏิบัติเพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของสังคม ซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐควรยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อเปนกรอบในการควบคุม
พฤตกิรรมการทํางาน สวนการทจุรติเปนสิง่ทีเ่จาหนาทีข่องรฐัไมพงึปฏบิตัเิพราะเปนพฤตกิรรม
ที่ขัดตอจริยธรรมและกฎหมาย ถือเปนความผิดข้ันรายแรงและสังคมสวนใหญไมยอมรับ
เนื่องจากทําใหเกิดความเสียหายแกราชการและประเทศชาติ
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มีความสัมพันธ์กับ “จริยธรรม” และ “การทุจริต” อย่างไร ?

 “จริยธรรม” เปนกรอบใหญทางสังคมท่ีเปน

พื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและ

การทุจริต การกระทําใดที่ผิดตอกฎหมายวาดวย

การขัดกันระหว างประโยชน ส วนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวมและการทุจริต ยอมเปนความผิด

จริยธรรมดวย 

  แตตรงกันข าม การกระทําใดที่ฝ าฝ น

จริยธรรม อาจไมเปนความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหว างประโยชน ส วนบุคคลและประโยชน 

สวนรวมและการทุจริต เชน มีพฤติกรรมสวนตัว

ไมเหมาะสม มีพฤติกรรมชูสาว
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“การทุจริต” เปนพฤติกรรมที่ฝ าฝนกฎหมาย
โดยตรง ถอืเปนความผดิอยางชดัเจน สงัคมสวนใหญ
จะมกีารบญัญตักิฎหมายออกมารองรับ มบีทลงโทษ
ชัดเจน ถือเปนความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจาหนาที่
ของรัฐตองไมปฏิบัติ

“การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม” เปนพฤติกรรมท่ีอยูระหวาง
จริยธรรมกับการทุจริต ที่จะกอใหเกิดผลประโยชน
สวนบุคคลกระทบตอผลประโยชนสวนรวม ซึ่ง
พฤตกิรรมบางประเภทมกีารบญัญตัเิปนความผดิทาง
กฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แตพฤติกรรมบาง
ประเภทยังไมมีการบัญญัติขอหามไวในกฎหมาย

“จริยธรรม”  เป นหลักสําคัญในการควบคุม
พฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐ เปรียบเสมือน
โครงสรางพืน้ฐานทีเ่จาหนาท่ีของรัฐตองยดึถือปฏิบตัิ 

“เจาหนาที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
โดยเขาไปกระทําการใดๆ ที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ถอืวาเจา
หนาที่ของรัฐผูนั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ และจะเปนตนเหตุของการทุจริตตอไป”
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4. ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม

 ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาที่
ของรฐัไดทาํกจิกรรมหรอืไดกระทาํการตางๆ เพือ่ประโยชนสวนตน ครอบครวั ญาต ิเพือ่น หรอื
ของกลุมในสังคมท่ีมีความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ เชน การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ 
การคา การลงทุน เพื่อหาประโยชนในทางการเงินหรือในทางทรัพยสินตางๆ เปนตน

 ประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
(ผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในหนวยงานของรัฐ) ไดกระทําการใดๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อื่นเปนการดําเนินการ
ในอีกสวนหนึง่ทีแ่ยกออกมาจากการดาํเนินการตามหนาท่ีในสถานะของเอกชน การกระทาํการ
ใดๆ ตามหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมาย
เพือ่ประโยชนของสวนรวม หรอืการรกัษาประโยชนสวนรวมทีเ่ปนประโยชนของรฐั การทาํหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและจะมี
รูปแบบของความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตางๆ กันที่เหมือนหรือคลายกับ
การกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแตการกระทําในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับ
การกระทําในสถานะเอกชน จะมีความแตกตางกันที่วัตถุประสงค
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เครดิต : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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5. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

 ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐไดตกอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติหามไว และเจาหนาที่ของรัฐผู นั้นยังไดเขาไปพิจารณาดําเนินการ
ในกิจการสาธารณะที่เปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน
ของรัฐแตเมื่อเจาหนาที่ของรัฐผูพิจารณาไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝงหรือไดนํา
ประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการมีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ 
หรอืการมผีลประโยชนแอบแฝงหรอืการนาํความสมัพนัธสวนตนเขาไปเกีย่วของในการตดัสนิใจ
ในการดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาที่ของการดําเนินงานท่ีเปนกิจการสวนรวมของรัฐ เชน 
การบริหารงานภาครัฐ หรือในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐแลว การพิจารณาดําเนินการ
ดงักลาวขางตนของเจาหนาทีข่องรฐัทีไ่ดนาํประโยชนสวนตนเขามาเกีย่วของกบัการตดัสินใจใน
การดําเนินการใดๆ ที่เปนงานในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ การดําเนินการท่ีกลาวมา
ขางตนจึงเปนการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม

เครดิต: สํานักขาวเจาพระยา
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เครดิต : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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เครดิต : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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6. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

 1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benets) คือ การรับสินบนหรือ
รับของขวัญและผลจากการรับผลประโยชนนั้น สงผลตอการตัดสินใจในการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที ่ เชน การรับเงินหรือบริการตางๆ จากบริษทัเอกชนท่ีเขารวมประมูลงานจาก
ภาครัฐ หรือการรับของขวัญจากผูประกอบธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงานเพ่ือเกิดประโยชน
ตอตนเอง 

 2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) คือ 
การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว พวกพองจากตําแหนงหนาที่ เชน ผูบริหารของหนวย
งาน ทาํสัญญาจางบริษทัทีภ่รรยาของตนเองเปนเจาของมาเปนทีป่รกึษาของหนวยงาน หรอืทาํ
สัญญาจัดซื้อรถตูจากบริษัทที่ตนเองมีหุ นสวนอยู หรือทําสัญญาใหหนวยงานจัดซื้อที่ดิน
ของตนเอง

 3.  การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ   
(Post – Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใชความรู ความสัมพันธ 
ประสบการณ อิทธิพลจากท่ีเคยดํารงในหนวยงานเพ่ือหาประโยชนหรือเอาประโยชน
ใหกบัตนเองหรอืพวกพอง เชน การใชอาํนาจหรอือทิธพิลเดมิในการฝากบคุคลเขาปฏบิตัหินาที่

เจาหนาที่ธุรการในหนวยงาน การใชอิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานรัฐรับเปน

ที่ปรึกษาใหบริษัทเอกชนเพื่อใหติดตอกับหนวยงานเดิมของตนอยางราบรื่น เปนตน

 4. การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ 

การเปนที่ปรึกษาและการจางงานใหแกตนเอง รวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางาน

สาธารณะ ในการท่ีจะเขาเปนนายจางของภาคเอกชน ตลอดจนการใชเครือ่งมือเคร่ืองใชของรัฐ
ในการทํางานพิเศษภายนอก โดยอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการสรางความนาเชื่อถือ เชน 
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบบัญชี รับงานเปนที่ปรึกษาหรือเปนผูทําบัญชีใหกับบริษัท

ที่ตองถูกตรวจสอบบัญชี เปนตน
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 5. การรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ รูขอมูลของทางราชการและ
นาํขอมลูไปเปดเผยเพ่ือรบัสิง่ตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรปูของเงินหรอือืน่ๆ ใหกบัตนเองหรือ
ผูอื่น เชน ผูบริหารของหนวยงานรูขอมูลภายในโครงการกอสรางถนนแลวตนเอง ใหเครือญาติ
ไปกวานซ้ือที่ดินตามแนวถนนตัดผานไวลวงหนาเพ่ือมาขายใหกับหนวยงานในราคาท่ีสูง เจา
หนาที่พัสดุของหนวยงานเปดเผยหรือขายขอมูลที่สําคัญของฝายที่มายื่นประมูลไวกอนหนาให
แกผูประมูล

 6. การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน   
(Using Employer, Property for Private advantage) คือ การมอบหมายบุคลากร
ของหนวยงานไปปฏิบตัภิารกจิในเร่ืองตนหรือการเอาทรัพยสนิของหนวยงานมาใชเพือ่ประโยชน
สวนตน อันเปนการสรางความเสียหายแกหนวยงานหรือรัฐ เชน การนําวัสดุครุภัณฑของหนวย
งานมาใชทีบ่าน ใชโทรศพัทของหนวยงานตดิตอธุระสวนตน นาํรถยนตราชการไปใชธรุะสวนตน 
นํานํ้ามันของราชการมาเติมรถยนตสวนตน นํารถสวนตนมาลางที่หนวยงาน เปนตน

 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง 
(Pork-Barrelling) คอื การใชอทิธพิลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพืน้ที่
ที่ตนรับผิดชอบ เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอนุมัติโครงการลงในพ้ืนที่เขตเลือกต้ังหรือ
บานเกิดของตนเอง การใชงบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง การใสชื่อผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองแสดงความเปนเจาของสิ่งสาธารณะ เปนตน

 8. การใชอิทธิพล (Inuence peddling) คือ การใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ซึ่ง
ตนมอียูโดยทจุรติ ไปมอีทิธพิลตอการตดัสนิใจโดยอสิระในการใชอาํนาจตามตําแหนงหนาทีข่อง

เจาหนาทีข่องรฐัซึง่ดาํรงตําแหนงอืน่ไมวาทางตรงหรือทางออม เพือ่ใหเจาหนาทีข่องรฐันัน้กระทาํ

หรือไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เชน การบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ยาย ดําเนิน
การทางวินัยหรือเจาหนาที่ของรัฐในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของเจาหนาที่ของรัฐดํารง
ตําแหนงอื่นดังกลาว พนจากตําแหนงหรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ เปนตน

 9. ความสัมพันธทางเครือญาติ (family relationship) คือ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลท่ีไดจากความสัมพันธทางสายเลือดหรือการแตงงานกับเจาหนาที่ของรัฐไมวาจะมีความ
เกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัยเพื่อแสวงหาประโยชนที่ไมควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน การใหรางวัล การลดหนี้หรือปลดหนี้ใหเปลา การใหยืมเงินโดย
ไมคิดดอกเบี้ย เปนตน
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เครดิต : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

เครดิต : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
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 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง”
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

 การพัฒนาโรงเรียนสุจรติตามนโยบายของรัฐบาล  ซึง่ไดใหความสําคัญกบัการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาเปนเวลานานจนปจจุบัน รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตามความเห็นชอบ
ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตอง
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ทั้งนี้รัฐบาลไดมีแผนงานบูรณาการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการกําหนดไว  ในยุทธศาสตร ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และมีเปาหมายลดปญหา
การทุจริตในสังคมไทย ซึ่งไดมีการกําหนดแนวทางไว 3 ประการคือ 1) สรางกลไก
การปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  2)  สรางความตระหนักรูในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 3) เสริมสรางความเขมแข็งในการปราบปรามการทุจริต โดยมี

ความคาดหวงัวาคาดชันชีีว้ดัภาพลกัษณคอรรปัชนั (CPI) เพิม่ขึน้ ในสวนของสถานศกึษาทัง้ภาค

รัฐและเอกชนตองปลูกฝงใหนักเรียนมีทัศนคติและคานิยมไมยอมรับการทุจริต ไมทนตอการ
ทจุรติ มจีติสาํนกึสาธารณะ สามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ไดอยางชัดเจน สรางเครือขายหรือรวมกลุมสัมพันธที่ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ สงเสริมหรือ

ยกยองบุคคล หรืออาคารที่ทํางานดวยความโปรงใสยุติธรรม

 อยางไรกด็ ีแมจะมกีฎหมายบานเมอืงกาํหนดบทลงโทษของการทาํผดิไวอยางชัดเจน 
แตในสังคมที่มีการอะลุมอลวยหรือการสมยอมกัน ทําใหภาพลักษณการตอตานการคอรรัปชัน
ของประเทศไทยไมดใีนสายตาชาวโลก สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยสาํนัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ไดดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งสอดคลองกับ

แผนบูรณาการยุทธศาสตรที่ 6 มาตั้งแตป พ.ศ.2556 ทําใหเกิดผลสําเร็จที่น าพอใจ 
ในระดับหนึ่งในป พ.ศ.2559 นี้
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอวิธีแก ทุจริตด วยการ 
คิดฐานสองเพื่อใหคนไทยสามารถแยกแยะเรื่องประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
ออกจากกนัใหไดอยางชดัเจน เพราะเปนการปรบัเปลีย่นฐานความคดิจากการเหน็แกประโยชน
สวนตน เครือญาติ และพวกพอง เปนเห็นแกประโยชนชาติเปนหลักการคิด แกทุจริต 
“คดิฐานสอง” นีส้อดรับและสัมพนัธกนัไดอยางดีกบัโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่มีเปาหมาย 
ให ผู  เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) มีทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 
3) มีความซื่อสัตย 4) อยูอยางพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ
 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง” ตามยุทธศาสตรชาติ วาดวย
การปองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) นี้ สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางในการพัฒนาตาม
การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน (Conict of Interrest) และแกทุจริต 
“คิดฐานสอง” (ชุดความรูการเฝาระวังการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ชุดที่ 3 : ป.ป.ช.) 
ทีก่ลาววา ระบบการคดิทีส่รางปญหาใหแกสงัคม คอืระบบการคดิทีไ่มสามารถแยกเรือ่งประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันใหไดอยางชัดเจน โดยมักจะนําประโยชนสวน
บคุคลและประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน นาํประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชนสวนบุคคล เหน็
แกประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก เห็นแกประโยชนของเครือญาติ และพวกพองสําคัญกวา

ประโยชนของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกลาวจึงเปนตนเหตุสําคัญที่จะนําไปสูการทุจริตนั้น

 แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนสุจรติ “ระบบคิดฐานสอง” เปนแนวคิดในการสรางคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลให บังเกิดแก บุคคล คือ การที่ เจ าหน าที่ของรัฐมีระบบ
การคิดที่สามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนบุคคลออกจากกัน ดังนี้

         1. มีทักษะการคิดในการแยกประโยชนสวนบุคคลออกจากประโยชนสวนรวม

       2. การเห็นประโยชนสาธารณะมากอนประโยชนสวนบุคคล
         3. การไมยอมรับการทุจริต
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 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินงานการพัฒนา โรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง” 
โดยกําหนดแนวทางแบบบูรณาการสําหรับทุกสวน ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โดยใหทุกสวนพัฒนา
ตามแนวทางทั้งรูปแบบและวิธีการตามความเหมาะสม ตามกรอบการพัฒนาดังนี้

การกําหนดนโยบาย

การสรางความเขาใจ

คิดได คิดดี คิดเปน

การพัฒนาบุคลากร

ปราบ ปอง ปลูก

การติดตาม

การประเมิน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

สรุปรายงานผล

แนวทางการพัฒนา
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การกําหนดนโยบาย

 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิจงึดาํเนนิกรอบแนวทาง
โดยการกําหนดใหมีการกําหนดนโยบายในทุกระดับและทุกภาคสวน เพื่อเปนทิศทางหรือ
เปาหมายในการดําเนินการและใหถอืวาเปน “หลกัและวธิปีฏบิตัซิึง่จะถอืเปนแนวดาํเนนิการ” 
ตามขั้นตอน ดังนี้

การสํารวจขอมูลขององคกรดานการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง”  

การกําหนดนโยบายขององคกรดานการพัฒนาโรงเรียนสจุรติ “ระบบคิดฐานสอง”  

การกําหนดนโยบายดานการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง” 
ใหสอดคลองกับความเปนจริงขององคกรและสังคม

นโยบายดานการพัฒนาโรงเรียนสุจรติ “ระบบคิดฐานสอง” ทีก่าํหนดข้ึนตองปฏิบตัิ
ไดจริง

1

2

3

4
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การสรางความเขาใจ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการสรางความเขาใจโดย
ระบบการคิดฐานสอง ไดแก “คิดได  คิดดี  คิดเปน” ดังแผนภาพ

คิดดี คิดเปนคิดได

คิดแบบไหน ?.....ไมทุจริต

-  คิดกอนทํา (กอนกระทําการ
   ทุจริต) 
-  คิดถึงผูไดรับบทลงโทษจากการ
   กระทําการทุจริต (เอามาเปนบท
   เรียน) 
-  คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิด
    ขึน้กบัตนเอง (จะตองอยูกบัความ
   เสี่ยงที่จะถูกรองเรียนถูกลงโทษ
   ไลออกและติดคุก) 
-  คิดถึงคนรอบขาง (เสื่อมเสียตอ
   ครอบครัวและวงศตระกูล)
-  คิดถึงผลเสียผลกระทบตอ
    ประเทศชาติ (ความเสียหายท่ีเกดิ
   ขึ้นกับประเทศในทุกๆ ดาน)
-  คิดอยางมีสติสัมปชัญญะ

-  คิดตามคุณธรรม กฎระเบียบ
-  คิดไมเบียดเบียนตนเอง ไม
    เบยีดเบยีนผูอืน่ และไมเบยีดเบยีน
   ประเทศชาติ
-  คิดแบบพอเพียง
-  คิดอยางรับผิดชอบตามบทบาท
   หนาที่
-  คิดวา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว”

-  คิดแยกเรื่องประโยชนสวนบุคคล
   และประโยชนสวนรวมออกจาก
   กันอยางชัดเจน
-  คิดแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับ
   เรื่องสวนตัวออกจากกัน
-   คดิท่ีจะไมนาํประโยชนสวนบคุคล
   กับประโยชนสวนรวมมาปะปน
   กัน มากาวกายกัน
-  คิดที่จะไมเอาประโยชนสวนรวม
   มาเปนประโยชนสวนบุคคล 
-  คิดที่จะไมเอาผลประโยชนสวน
   รวมมาตอบแทนบุญคุณสวน
   บุคคล 
-  คิดเห็นแกประโยชนสวนรวม
   มากกวาประโยชนสวนบุคคล
   เครือญาติ และพวกพอง
-  คิดฐานสอง และทิ้งฐานสิบ
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การพัฒนาบุคลากร

 การพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร  เพื่อสรางจิตสํานึกและแกไขปญหาการทุจริต โดยหลัก 3 ป. (ปราบ ปอง และ 
ปลูก) 

การพัฒนา
บุคลากร

ปราบ
เมื่อเกิดเหตุขึ้นแลว

ปลูกฝง
ระบบคิดฐานสอง

ปองกัน
ไมใหเกิด ลด ขจัด

 “ปราบ” คือ การปราบปรามการทุจริต เปนกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นแลว เปนการดําเนิน
คดีอาญากับเจ าหนาที่ของรัฐที่กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ซึ่งประเทศไทย

มีกฎหมายที่กําหนดลักษณะการกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่

 “ป้อง” คอื การปองกันการทจุรติ เปนมาตรการทีใ่ชเพือ่ลดโอกาสในการกระทาํการ
ทุจริตใหยากขึ้นหรือไมใหเกิดขึ้น 
 “ปลูก” คือ การปลูกฐานความคิดใหคนในสังคมไทยในทุกภาคสวน โดยเฉพาะ

อยางยิง่ในกลุมเจาหนาทีข่องรัฐม ี“ระบบคิดฐานสอง” สามารถแยกไดวาเรือ่งใดเปนประโยชน

สวนบุคคลเรื่องใดเปนประโยชนสวนรวม แยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนบุคคลออกจาก
กนัได ไมนาํประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน ไมนาํมากาวกายกนั ไมนาํ
ประโยชนสวนรวมไปตอบแทนบญุคณุสวนบุคคล ไมเอาประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชนสวน

บุคคล เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนบุคคล เครือญาติและพวกพอง
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การติดตาม

 การติดตาม (Track Status) เปนเครื่องมือสําคัญของผูดําเนินงานที่จะสรางความ
มั่นใจไดวาการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง และสามารถสรางผลงาน
ที่สอดคลองตามเปาประสงคหรือจุดมุ งหมายท่ีวางเอาไว การติดตามผลการดําเนินงาน
จะชวยใหผูติดตามทราบขอมูลที่เปนตัวบงชี้ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแก
ผู ติดตามในการปรับเปลี่ยนการทํางานให สอดรับกับสถานการณที่ เปล่ียนแปลงไป 
การติดตามผลการดําเนินงานน้ีหมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละชวง
เวลาของกิจกรรม งานโครงการตางๆ สอดคลองตามตัวช้ีวัด ผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ดังนี้

การติดตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การพัฒนาระดับเขต ติดตามระหวางดําเนินงาน รายงานผลการติดตาม

 การติดตามในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหเขตพื้นที่ดําเนินการตามรูปแบบ คือหลัง
จากการสรางความเขาใจในดานการคิดสุจริตโดยระบบการคิด ไดแก “คิดได  คิดดี คิดเปน”
และพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางสํานึกและแกไขปญหาการทุจริต 
โดยหลกั 3 ป. (ปราบ, ปอง และปลกู) แลว ระหวางการดาํเนินงานใหเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทาํการ

สรางเครื่องมือเพื่อติดตามตามแนวทางที่กลาวมาและรายงานผล

การติดตามระดับโรงเรียน

การพัฒนาระดับโรงเรียน ติดตามระหวางดําเนินงาน รายงานผลการติดตาม

 การติดตามในระดับโรงเรียน ใหเขตพ้ืนทีด่าํเนินการตามรูปแบบ คอืหลังจากการสราง

ความเขาใจในดานการคิดสุจริตโดยระบบการคิด ไดแก “คิดได คิดดี คิดเปน” และพัฒนา
บุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางสํานึกและแกไขปญหา การทุจริต โดยหลัก 
3 ป. (ปราบ ปอง และปลูก) แลว ระหวางการดําเนินงาน ใหเขตพื้นที่การศึกษาทําการสราง

เครื่องมือเพื่อติดตามตามแนวทางที่กลาวมาและรายงานผล
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การประเมิน

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาของการปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกการกระทําหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง  
โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดรูปแบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานไว ดังนี้

การประเมิน

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา (ป.4 – 6)

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – 6)

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – 3)

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – 3)

 1. การประเมนิระดบัปฐมวยั ใชแบบสงัเกตพฤตกิรรมเบือ้งตนเกีย่วกบัระบบความคดิ
ของเด็กปฐมวัย โดยครูเปนผูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการพัฒนาในแบบสังเกตที่กําหนด  

 2. การประเมินระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1 – 3) ใชแบบทดสอบเบื้องตนเกี่ยวกับ

ระดับความคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
 3. การประเมินระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.4 – 6) ใชแบบทดสอบเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระดับความคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6

 4. การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้น ม.1 – 3) ใชแบบทดสอบเบื้องตน

เกี่ยวกับระดับความคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
 5. การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4 – 6) ใชแบบทดสอบเบื้องตน
เกี่ยวกับระดับความคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) คือ การที่กลุมคนที่มีความสนใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยความสมัครใจเพื่อรวมสราง
ความเขาใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ

องคประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 1. คน (People) ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะเปนแหลงศูนยรวม
ของความรูทีส่มควรนําออกมาแบงปนเปนอยางย่ิง โดยก็ควรจะเปนคนท่ีมคีวามรูจากการปฏิบตัิ
จริง และอยากจะมาแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูนั้นดวยความเต็มใจ
 2. สถานที่และบรรยากาศ (Place) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
ทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีชีวิตชีวาและนาสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี (สบายๆ
ผอนคลาย) มีความเหมาะสมกับแตละกลุมคน จะทําใหคนเหลานั้นมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา 
วิเคราะหปญหา แบงปน และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางสบายใจ
 3. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (Infrastructure) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
ทีช่วยใหการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูเกิดไดงายและสะดวกข้ึน เชน กระดานสําหรับเขียน 

คอมพวิเตอรสาํหรับการสรปุและจดัเกบ็ความรูรวมถึงการแบงปน (Share) หรอืการสงตอขอมลู
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แนวทางการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู แกทุจริต “ระบบคิดฐานสอง”

 1. หลังจากโรงเรียนสุจริตในสังกัด สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
การพัฒนาบุคลากร ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  ป.ป.ช.สพฐ.นอย คาย “เยาวชนคนดีของแผนดิน”
บริษัทสรางการดี ฯลฯ และเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาแจงผูบรหิารโรงเรียนสุจรติตนแบบ โรงเรียนเครือขาย
สุจริต ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ
ประชุมสัมมนา (workshop / symposium) การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานกิจกรรมตางๆ
หรือจัดคาราวาน แสดงผลงานเคลื่อนที่ไปตามกลุมโรงเรียน สหวิทยาเขต หรืออําเภอ
 4. เผยแพรผลงาน มอบเกียรติบัตรใหโรงเรียนสุจริตตนแบบ เครือขายโรงเรียนสุจริต
ที่รวมกิจกรรม แกทุจรติ “ระบบคิดฐานสอง”

การรายงานผลการพัฒนา

 เมื่อดําเนินการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา โรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง”  
เสร็จเรียบร อยแล ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให มีการแสดง

ผลการดําเนินงานการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ทั้งระบบ

ในองคกรของหนวยงาน โดยการรายงานผลเพื่อแสดงการปฏิบัติตนจากระบบ Analog 
(ระบบคิดฐาน 10) สู Digital (ระบบคิดฐาน 2) โดยการรายงานผลใหดําเนินการ ดังนี้
 1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา

ระดับเขตพื้นที่ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

(ปงบประมาณ) ตามรูปแบบที่กําหนด
 2. ระดบัโรงเรียน ใหรายงานผลการดาํเนินงานตามแนวทางการพฒันาระดบัโรงเรยีน
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ปงบประมาณ) ตามรูปแบบที่กําหนด
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ตัวอยางผลการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง”

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets

1. เจาหนาที่สํานักงานหรือ
ผูมีสวนเกี่ยวของรับสินบนคา
แปะเจี๊ยะในการแตงตั้ง หรือ 
โยกยายบุคลากร
2. รับเงินสินบนในการสอบเขารับ
ราชการ/อัตราจาง/พนักงาน
ราชการ 
3. การรับเงินหรือบริการตางๆ 
จากบริษัท/หางรานเอกชนที่
จัดซื้อ จัดจาง และเขารวม
ประมูลงานจากสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

4. การรับของขวัญจากผูประกอบ
ธุรกิจที่เปนลูกคาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

5. ใชเครือขายโรงเรียนเปน

ตัวกลางในการเรียกรับผล
ประโยชน จากบริษัท/หางราน

1. เจาหนาที่สํานักงานหรือ
ผูมีสวนเกี่ยวของไมรับสินบน                    
คาแปะเจี๊ยะ ในการแตงตั้งหรือ
โยกยายบุคลากร
2. ไมรับเงินสินบนในการสอบเขา
รับราชการ/อัตราจาง/พนักงาน
ราชการ 
3. ไมรับเงินหรือบริการตางๆ 
จากบริษัท/หางรานเอกชน
ที่จัดซื้อ จัดจาง และเขารวม

ประมูลงานจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4. ไมรับของขวัญจากผูประกอบ
ธุรกิจที่เปนลูกคาของสํานักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษา

5. ไมใชเครือขายโรงเรียนเปน
ตัวกลางในการเรียกรับผล
ประโยชน จากบริษัท/หางราน
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets 

6. ซื้อของที่มีคุณภาพตํ่าหรือ
ปริมาณตํ่าในราคาสูง 
7. ซื้อของในราคาแพงกวาปกติ
หรือแพงกวาทองตลาด
8. รับของรางวัลจากเจาหนาที่
ของรัฐหนวยงานอื่นที่มาติดตอ
งานซึ่งตนเองไดทําไปโดยหนาที่
9. กระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจ
ในการแกไขหรือกรอกขอความ
ทําใหเกิดความผิดพลาดของ
ขอความในเอกสารการทํางาน
10. รับเชิญงานเลี้ยง หรือรับ
เชิญไปรับประทานอาหารจากผู
ที่มาติดตองานดวย  
11. รับของขวัญจากผูที่มาติดตอ

งานดวย ไมวาดวยเหตุผลใดหรือ

งานเลี้ยงสังสรรค ตามเทศกาล
ใดก็ตาม
12. รับจางหรือรับคาตอบแทน

การจางงานเปนคาลวงเวลา              

โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจ

6. ไมซื้อของที่มีคุณภาพตํ่าหรือ
ปริมาณตํ่าในราคาสูง
7. ไมซื้อของในราคาแพงกวา
ปกติหรือแพงกวาทองตลาด 
8. ไมรับของรางวัลจากเจาหนาที่
ของรัฐหนวยงานอื่นที่มาติดตอ
งานซึ่งตนเองไดทําไปโดยหนาที่
9. ไมกระทําโดยการจงใจหรือ
ตั้งใจในการแกไขหรือกรอก
ขอความทําใหเกิดความผิดพลาด
ของขอความในเอกสารการ
ทํางาน
10. ไมรับเชิญงานเลี้ยง หรือรับ
เชิญไปรับประทานอาหารจากผู
ที่มาติดตองานดวย     

11. ไมรับของขวัญจากผูที่มา

ติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผล
ใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค ตาม
เทศกาลใดก็ตาม

12. ไมรับจางหรือรับคาตอบแทน

การจางงานเปนคาลวงเวลา 
โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจ
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets 

13. รับคาธรรมเนียม คาบริการ
จากผูใด จากการใหบริการ             
ตามหนาที่ของตนเอง
14. รับเงินคาตอบแทน หรือ
คาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญา
ที่เขามารับโครงการในหนวยงาน
15. รับคาตอบแทน 
(commission) หรือเงินสวน
แบงโดยทุจริต (kickback) อื่นๆ 
จากผูรับสัญญาที่เกิดจากการให
บริการ หรือสิ่งของใดๆ
16. รับขอเสนอหรือรับบริการ 
โดยไมคิดเงิน เชน คาใชจาย                 
ในการเดินทาง คาบริการในการ
ตกแตงสถานที่จากผูใดที่ติดตอ

งานอยูดวย

13. ไมรับคาธรรมเนียม
คาบริการจากผูใด จากการให
บริการตามหนาที่ของตนเอง
14. ไมรับเงินคาตอบแทน หรือ
คาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญา
ที่เขามารับโครงการในหนวยงาน
15. ไมรับคาตอบแทน 
(commission) หรือเงินสวน
แบงโดยทุจริต (kickback) อื่นๆ 
จากผูรับสัญญาที่เกิดจากการให
บริการ หรือสิ่งของใดๆ
16. ไมรับขอเสนอหรือรับบริการ 
โดยไมคิดเงิน เชน คาใชจาย              
ในการเดินทาง คาบริการในการ

ตกแตงสถานที่จากผูใดที่ติดตอ
งานอยูดวย
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

2. การทําธุรกิจ
กับตัวเอง 

(Self – Dealing) 
หรือ เปนคูสัญญา 

(Contracts) 

1. ผูบริหาร/เจาหนาที่ผูรับผิด
ชอบงาน ทําสัญญาจางบริษัท                   
ที่บิดา - มารดา ภรรยา หรือ
บุตรของตนเองเปนเจาของ
2. ผูบริหาร/เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ จางบิดา มารดา 
ภรรยา หรือบุตรของตนเองมา
เปนที่ปรึกษาของหนวยงาน 
3. เจาหนาที่พัสดุของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปดรานขาย
วัสดุสํานักงาน
4. เจาหนาที่พัสดุของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีความ
สัมพันธเกี่ยวกับผูสัญญาจาง/

จัดจางกับสํานักงาน
5. ผูบริหาร/เจาหนาที่ผูรับผิด
ชอบ ทําสัญญาจัดซื้อรถตูจาก

บริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู

6. ทําสัญญาใหหนวยงาน
จัดซื้อที่ดินของตนเองในการ
สรางสํานักงานอาคารสถานที่

แหงใหม

1. ผูบริหาร/เจาหนาที่ผูรับผิด
ชอบงาน ไมทําสัญญาจางบริษัท            
ที่บิดา - มารดา ภรรยา หรือบุตร
ของตนเองเปนเจาของ
2. ผูบริหาร/เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ไมจางบิดา มารดา 
ภรรยา หรือบุตรของตนเองมา
เปนที่ปรึกษาของหนวยงาน 
3. เจาหนาที่พัสดุของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไมเปดราน
ขายวัสดุสํานักงาน
4. เจาหนาที่พัสดุของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไมมีความ
สัมพันธเกี่ยวกับผูสัญญาจาง/จัด

จางกับสํานักงาน
5. ผูบริหาร/เจาหนาที่ผูรับผิด
ชอบ ไมทําสัญญาจัดซื้อรถตูจาก

บริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู

6. ไมทําสัญญาใหหนวยงาน
จัดซื้อที่ดินของตนเองในการสราง
สํานักงานอาคารสถานที่แหงใหม
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

2. การทําธุรกิจ
กับตัวเอง 

(Self – Dealing) 
หรือ เปนคูสัญญา 

(Contracts) 

7. ใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจ
สวนตัว
8. ใชเวลาราชการ ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร และระบบ
อินเตอรเน็ตของหนวยงาน
แสวงหาประโยชนสวนบุคคล 
ดวยการติดตอซื้อ/ขายสินคา
9. เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ไมวาทางตรงหรือทางออม
10. รับคาตั๋วชมฟุตบอล 
ภาพยนตร หรืออื่นๆ จากผูรับ
สัญญาของหนวยงาน 
11. จัดประชุมอยางเปนทางการ
หรือเพื่อจัดการตอรองกับผูรับ

สัญญาในสถานที่ของหนวยงาน 
หรือใชสถานที่ทํางานของผูรับ
สัญญา

7. ไมใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจ
สวนบุคคล
8. ไมใชเวลาราชการ ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร และระบบ
อินเตอรเน็ตของหนวยงาน
แสวงหาประโยชนสวนบุคคล 
ดวยการติดตอซื้อ/ขายสินคา
9. ไมเขาเปนคูสัญญากับหนวย
งานไมวาทางตรงหรือทางออม
10. ไมรับคาตั๋วชมฟุตบอล 
ภาพยนตร หรืออื่นๆ จากผูรับ
สัญญาของหนวยงาน 
11. ไมจัดประชุมอยางเปน
ทางการหรือเพื่อจัดการตอรอง
กับผูรับสัญญาในสถานที่ของ

หนวยงาน หรือใชสถานที่ทํางาน

ของผูรับสัญญา
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

3. การทํางานหลัง
จากออกจาก

ตําแหนงสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ 

Post 
Employment

1. รับจางทําผลงานทางวิชาการ
2. ใชอิทธิพลหรือความสัมพันธ
จากที่เคยดํารงตําแหนงในหนวย
งานนั้นหาประโยชนจาก
หนวยงาน
3. ไปดํารงตําแหนงในบริษัทที่มี
ความเกี่ยวของกับการเสนองาน       
ในหนวยงานเดิม

1. ไมรับจางทําผลงานทาง
วิชาการ
2. ไมใชอิทธิพลหรือความสัมพันธ
จากที่เคยดํารงตําแหนงในหนวย
งานนั้นหาประโยชนจาก
หนวยงาน
3. ไมไปดํารงตําแหนงในบริษัทที่
มีความเกี่ยวของกับการเสนองาน   
ในหนวยงานเดิม

4. การทํางานพิเศษ 
Outside 

Employment 
or Moonlighting

1. ใชตําแหนงหนาที่ขายของ/
ประกันชีวิตใหกับครู/ผูบริหาร
2. ใชตําแหนงหนาที่ราชการ
สรางความนาเชื่อถือใหผูมา
ติดตอเสนองาน

3. รับเปนเจาหนาที่ มีหนาที่

ตรวจสอบการเงิน บัญชีและ
พัสดุ รับงานเปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูเสนองานกับหนวยงาน

4. รับเปนผูทําบัญชีใหกับบริษัท

ที่ตองถูกตรวจสอบบัญชีและ                 
ผูเสนองาน

1. ไมใชตําแหนงหนาที่ขายของ/
ประกันชีวิตใหกับครู/ผูบริหาร
2. ไมใชตําแหนงหนาที่ราชการ
สรางความนาเชื่อถือใหผูมาติดตอ
เสนองาน

3. ไมรับเปนเจาหนาที่ มีหนาที่

ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ   
รับงานเปนที่ปรึกษาใหกับผูเสนอ
งานกับหนวยงาน

4. ไมรับเปนผูทําบัญชีใหกับ

บริษัทที่ตองถูกตรวจสอบบัญชี
และผูเสนองาน
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

5. การรูขอมูล
ภายใน 
Inside 

Information 

1. บอกขอมูลในการจัดทํา
โครงการตางๆ ตอเครือญาติเพื่อ
ใหมารับการจัดซื้อ - จัดจาง
โครงการตางๆ 
2. เจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน
เปดเผยหรือขายขอมูลที่สําคัญ      
ของฝายที่มายื่นประมูลไวกอน
หนาใหแกผูประมูลรายอื่นที่ให
ผลประโยชน ทําใหฝายที่มายื่น
ประมูลไวกอนหนาเสียเปรียบ
3. นําขอมูลใหเครือญาติไป
ดําเนินการ ตามแผนงาน/
โครงการ ไวลวงหนา เพื่อมา
เสนองานใหกับหนวยงาน
4. นําขอมูลที่เปนความลับของ

หนวยงานไปเปดเผย เพื่อรับ          

สิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนใน
รูปของเงินหรือประโยชนอื่นใด
หรือนําขอมูลไปเปดเผยแกญาติ

หรือพวกพองและแสวงหา

ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 
เชน ขอมูลการสอบบรรจุบุคคล
เขารับราชการในตําแหนงตางๆ 

ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

1. ไมบอกขอมูลในการจัดทํา
โครงการตางๆ ตอเครือญาติเพื่อ
ให มารับการจัดซื้อ - จัดจาง
โครงการตางๆ 
2. เจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน
ไมเปดเผยหรือขายขอมูลที่สําคัญ
ของฝายที่มายื่นประมูลไวกอน
หนาใหแกผูประมูลรายอื่นที่ใหผล
ประโยชน ทําใหฝายที่มายื่น
ประมูลไวกอนหนาเสียเปรียบ
3. ไมนําขอมูลใหเครือญาติไป
ดําเนินการ ตามแผนงาน/
โครงการ ไวลวงหนา เพื่อมาเสนอ
งานใหกับหนวยงาน 
4. ไมนําขอมูลที่เปนความลับของ

หนวยงานไปเปดเผย เพื่อรับ  

สิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูป
ของเงินหรือประโยชนอื่นใดหรือ
นําขอมูลไปเปดเผยแกญาติหรือ

พวกพองและแสวงหาประโยชน  

จากขอมูลเหลานั้น เชน ขอมูล
การสอบบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการในตําแหนงตางๆ ขอมูล

การจัดซื้อจัดจาง
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

5. การรูขอมูล
ภายใน 
Inside 

Information

5. ทําลายหรือสรางความเสื่อม
เสียแกหนวยงาน เชน ใหคํา
ชี้แนะ แกผูรับสัญญาในทางที่
ตักตวงประโยชน หรือชี้แนะชอง
โหวในสัญญาใหผูรับสัญญา ทั้งนี้ 
ไมวาจะไดรับรางวัลตอบแทน
หรือไมไดรางวัลตอบแทนก็ตาม 

5. ไมทําลายหรือสรางความเสื่อม
เสียแกหนวยงานเชน ใหคําชี้แนะ
แกผูรับสัญญาในทางที่ตักตวง
ประโยชน หรือชี้แนะชองโหวใน
สัญญาใหผูรับสัญญา ทั้งนี้ ไมวา
จะไดรับรางวัลตอบแทนหรือไม
ไดรางวัลตอบแทนก็ตาม

6. การใชบุคลากร
หรือทรัพยสินของ
หนวยงานเพื่อ
ประโยชนสวน

บุคคล 
Using Employer, 

Property for 

Private 

advantage 

1. ใชนํ้าประปาหลวงลางรถ
สวนบุคคล
2. นํารถยนตหลวงมาใชธุระ
สวนบุคคล
3. นําอุปกรณไฟฟาสวนบุคคล
มาชารตที่ทํางาน
4. นําวัสดุ ครุภัณฑหลวงไปใช

สวนบุคคล

5. ใชโทรศัพทหลวงไปใช
สวนบุคคล
6. การนําวัสดุครุภัณฑของ

หนวยงานไปใชที่บาน 

7. ใชโทรศัพทของหนวยงาน
ติดตอธุระสวนบุคคล 
8. แสดงความเปนเจาของที่จอด

รถในสถานที่ราชการ    

1. ไมใชนํ้าประปาหลวงลางรถ
2. ไมนํารถยนตหลวงมาใชธุระ
สวนบุคคล
3. ไมนําอุปกรณไฟฟาสวนบุคคล
มาชารตที่ทํางาน
4. ไมนําวัสดุ ครุภัณฑหลวงไปใช

สวนบุคคล
5. ไมใชโทรศัพทหลวงไปใชสวน
บุคคล

6. ไมนําวัสดุครุภัณฑของหนวย

งานไปใชที่บาน 
7. ไมใชโทรศัพทของหนวยงาน
ติดตอธุระสวนบุคคล 

8. ไมแสดงความเปนเจาของที่

จอดรถในสถานที่ราชการ
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

6. การใชบุคลากร
หรือทรัพยสินของ
หนวยงานเพื่อ
ประโยชนสวน
บุคคล Using 
Employer, 

Property for 
Private 

advantage  

9. นํานํ้ามันของราชการมาเติม
รถยนตสวนบุคคล 
10. ใชความสัมพันธเอาอก
เอาใจแกผูที่มาติดตองานดวยจน
เกินเหตุอันควร ดวยการปฏิบัติ
ในเชิงใหอภิสิทธิ์ หรือชอบพอ
เปนพิเศษ 
11. เดินทางไปหา เยี่ยมเยียน 
สถานที่ทํางานหรือบานของผูรับ
สัญญาที่ติดตองานกันอยู          

9. ไมนํานํ้ามันของราชการมาเติม
รถยนตสวนบุคคล 
10. ไมใชความสัมพันธเอาอก
เอาใจแกผูที่มาติดตองานดวยจน
เกินเหตุอันควร ดวยการปฏิบัติใน
เชิงใหอภิสิทธิ์ หรือชอบพอ
เปนพิเศษ 
11. ไมเดินทางไปหา เยี่ยมเยียน 
สถานที่ทํางานหรือบานของผูรับ
สัญญาที่ติดตองานกันอยู              
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

7. การนําโครงการ
สาธารณะลงในเขต

เลือกตั้งเพื่อ
ประโยชนทางการ

เมือง 
Pork - Barrelling

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยหวังผล
ทางการเมือง
2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จดัสรรงบประมาณพฒันาอาคาร
สถานที่โดยหวังผลทางการเมือง
3. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อนุมัติโครงการลงในพื้นที่                 
เขตเลือกตั้งหรือบานเกิด
ของตนเอง โดยหวังผลทางการ
เมือง
4. การใชงบสาธารณะเพื่อ
หาเสียง 

5. การใสชื่อผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแสดงความเปน
เจาของสิ่งสาธารณะ

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยไมหวังผล
ทางการเมือง
2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จัดสรรงบประมาณพัฒนาอาคาร
สถานที่โดยไมหวังผลทาง
การเมือง
3. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อนุมัติโครงการลงในพื้นที่               
เขตเลือกตั้งหรือบานเกิดของ
ตนเอง โดยไมหวังผลทาง
การเมือง
4. ไมใชงบสาธารณะเพื่อหาเสียง 
5. ไมใสชื่อผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองแสดงความเปน

เจาของสิ่งสาธารณะ
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets

1. ผูบริหารโรงเรียนเรียกรับ
สินบนคาแปะเจี๊ยะในการสมัคร
เขาเรียน การแตงตั้ง หรือ
โยกยายบุคลากร
2. การรับเงินหรือบริการตางๆ 
จากบริษัทเอกชนที่เขารวม
ประมูลงานจากโรงเรียน
3. การรับของขวัญจาก
ผูประกอบธุรกิจที่เปนลูกคา
ของโรงเรียน
4. ใชเครือขายโรงเรียนเปน

ตัวกลางในการเรียกรับ

ผลประโยชน เชน สมาคม
ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคม/

ชมรมศิษยเกา

5. ซื้อของที่คุณภาพตํ่าหรือ
ปริมาณตํ่าในราคาสูง
6. ซื้อของในราคาแพงกวาปกติ 

หรือแพงกวาทองตลาด

1. ตองไมให ตองไมรับสินบน
2. ไมเรียกรับเงินหรือบริการ
ตางๆ จากบริษัทเอกชนที่เขารวม
ประมูลงานของโรงเรียน
3. ไมรับของขวัญจากผูประกอบ
ธุรกิจที่เปนลูกคาของโรงเรียน
4. ไมใชเครือขายโรงเรียนเปน
ตัวกลางในการเรียกรับ
ผลประโยชน เชน สมาคม
ผูปกครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษา สมาคม/ชมรมศิษยเกา

5. ไมซื้อของที่คุณภาพตํ่าหรือ

ปริมาณตํ่าในราคาสูง
6. ไมซื้อของในราคาแพงกวาปกติ
หรือแพงกวาทองตลาด

7. ไมรับรางวัลจากเจาหนาที่รัฐ
อื่น ที่มาติดตองานซึ่งตนเองได

ทําไปโดยหนาที่

ตัวอยางผลการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “ระบบคิดฐานสอง”

ผูบริหารโรงเรียน



สุจริต คิดฐานสอง 69

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets

7. รับรางวัลจากเจาหนาที่รัฐอื่น 
ที่มาติดตองานซึ่งตนเองได
ทําไปโดยหนาที่
8. รับรางวัลจากผูใด ในการ
ละเวนการกระทําตามหนาที่
ของตน ซึ่งควรตองกระทําตาม
หนาที่
9. รับรางวัลใดๆ ที่เปน
การแสดง หรือการโนมนาวให
ละเวนการเลือกไมปฏิบัติตอ
บุคคลใดที่เกิดจากการทําหนาที่
ของตนเอง
10. กระทําโดยการจงใจหรือ
ตั้งใจในการแกไขหรือกรอก
ขอความทําใหเกิดความผิด

พลาดของขอความในเอกสาร

การทํางาน
11. รับเชิญงานเลี้ยง หรือ 
รับเชิญไปรับประทานอาหาร

จากผูใดที่มาติดตองานดวย  

12. รับของขวัญจากผูใดที่มา
ติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผล
ใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค 

ตามเทศกาลใดก็ตาม

8. ไมรับรางวัลจากผูใด ในการ
ละเวนการกระทําตามหนาที่ของ
ตน ซึ่งควรตองกระทําตามหนาที่
9. ไมรับรางวัลใดๆ ที่เปน
การแสดง หรือการโนมนาวให
ละเวนการเลือกไมปฏิบัติตอ
บุคคลใดที่เกิดจากการทําหนาที่
ของตนเอง
10. ไมกระทําโดยการจงใจหรือ
ตั้งใจในการแกไขหรือกรอก
ขอความทําใหเกิดความผิดพลาด
ของขอความในเอกสารการ
ทํางาน

11. ไมรับเชิญงานเลี้ยง หรือ 
รับเชิญไปรับประทานอาหาร 

จากผูใดที่มาติดตองานดวย  

เพื่อปองกันการถูกกลาวหา
12. ไมรับของขวัญจากผูใดที่มา
ติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผล

ใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค 

ตามเทศกาลใดก็ตาม
13. ไมเชิญผูใดที่มาติดตองาน
ดวย เขามาเกี่ยวของในงาน

จัดเลี้ยงที่ตนดําเนินการอยู
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets

13. เชิญผูใดที่มาติดตองานดวย 
เขามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยง
ที่ตนดําเนินการอยู
14. รับจางหรือรับคาตอบแทน
การจางงานเปนคาลวงเวลา  
เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจ
15. รับคาธรรมเนียม คาบริการ
จากผูใด จากการใหบริการ
ตามหนาที่ของตนเอง
16. รับเงินคาตอบแทน หรือ
คาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญา
ที่เขามารับโครงการในหนวยงาน
17. รับคาตอบแทน 
(commission) หรือเงินสวน

แบงโดยทุจริต (kickback) อื่นๆ 

จากผูรับสัญญาที่เกิดจากการให
บริการหรือสิ่งของใดๆ
18. รับขอเสนอหรือรับบริการ 

โดยไมคิดเงิน เชน คาใชจาย    

ในการเดินทาง คาบริการในการ
ตกแตงสถานที่ จากผูใด
ที่ติดตองานอยูดวย

14. ไมรับจางหรือรับคาตอบแทน
การจางงาน เปนคาลวงเวลา  
เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
ผูมีอํานาจ
15. ไมรับคาธรรมเนียม
คาบริการจากผูใด จากการให
บริการตามหนาที่ของตนเอง
16. ไมรับเงินคาตอบแทน หรือ
คาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญา
ที่เขามารับโครงการในหนวยงาน
17. ไมรับคาตอบแทน 
(commission) หรือเงินสวนแบง
โดยทุจริต (kickback) อื่นๆ 
จากผูรับสัญญาที่เกิดจากการให
บริการหรือสิ่งของใดๆ

18. ไมรับขอเสนอหรือรับบริการ 

โดยไมคิดเงิน เชน คาใชจาย
ในการเดินทาง คาบริการในการ
ตกแตงสถานที่ จากผูใดที่ติดตอ

งานอยูดวย
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

2. การทําธุรกิจ
กับตัวเอง 

(Self – Dealing) 
หรือเปนคูสัญญา 

(Contracts)

1. ผูบริหารโรงเรียนทําสัญญา
จางบริษัทที่บิดามารดา ภรรยา 
หรือบุตร ของตนเองเปนเจาของ
2. ผูบริหารโรงเรียนจางบิดา 
มารดา ภรรยาหรือบุตรของ
ตนเองมาเปนที่ปรึกษา
ของหนวยงาน 
3. ผูบริหารโรงเรียนทําสัญญา
จัดซื้อรถตูจากบริษัทที่ตนเอง
มีหุนสวนอยู 
4. ทําสัญญาใหหนวยงาน
จัดซื้อที่ดินของตนเองในการ
สรางสํานักงานอาคาร สถานที่
แหงใหม

5. ใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจ
สวนบุคคล
6. ใชเวลาราชการ เครื่อง

คอมพิวเตอร และระบบ

อินเตอรเน็ตของหนวยงาน
แสวงหาประโยชนสวนบุคคล 
ดวยการติดตอซื้อ/ขายสินคา

7. เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน 

ไมวาทางตรงหรือทางออม

1. ผูบริหารโรงเรียนตองไมทํา
สัญญาจางบริษัทที่บิดามารดา 
ภรรยา หรือบุตร ของตนเอง
เปนเจาของ
2. ไมจางบิดามารดา ภรรยา หรือ
บุตร ของตนเองมาเปน ที่ปรึกษา
ของหนวยงาน
3. ไมทําสัญญาจัดซื้อรถตูจาก
บริษัทที่ตนเองมีหุนสวนอยู 
4. ไมทําสัญญาใหหนวยงาน
จัดซื้อที่ดินของตนเองในการสราง
สํานักงาน อาคาร สถานที่
แหงใหม
5. ไมใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจ
สวนบุคคล

6. ไมใชเวลาราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอรและระบบ
อินเตอรเน็ตของหนวยงาน
แสวงหาประโยชนสวนบุคคล 

ดวยการติดตอซื้อ/ขายสินคา

7. ไมเขาเปนคูสัญญากับหนวย
งาน ไมวาทางตรงหรือทางออม
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

2. การทําธุรกิจ
กับตัวเอง 

(Self – Dealing) 
หรือเปนคูสัญญา 

(Contracts)

8. รับคาตั๋วชมฟุตบอล 
ภาพยนตร หรืออื่นๆจากผูรับ
สัญญา ของหนวยงาน 
9. จัดประชุมอยางเปนทางการ
หรือเพื่อจัดการตอรองกับผูรับ
สัญญาในสถานที่ของหนวยงาน 
หรือใชสถานที่ทํางานของผูรับ
สัญญา

8. ไมรับคาตั๋วชมฟุตบอล 
ภาพยนตร หรืออื่นๆจากผูรับ
สัญญาของหนวยงาน 
9. ไมจัดประชุมอยางเปนทางการ
หรือเพื่อจัดการตอรองกับผูรับ
สัญญาในสถานที่ของหนวยงาน 
หรือใชสถานที่ทํางานของผูรับ
สัญญา เวนแตมีเหตุผลที่จําเปน
ตองทําเชนนั้น

3. การทํางานหลัง
จากออกจาก

ตําแหนงสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ

Post 
Employment

1. ใชอิทธิพลหรือความสัมพันธ
จากที่เคยดํารงตําแหนง                
ในหนวยงานนั้นหาประโยชน
จากหนวยงาน
2. ไปดํารงตําแหนงในบริษัทที่มี

ความเกี่ยวของกับการเสนองาน

ในหนวยงานเดิม

1. ไมใชอิทธิพลหรือความสัมพันธ
จากที่เคยดํารงตําแหนง ในหนวย
งานนั้นหาประโยชน
จากหนวยงาน

2. ไมไปดํารงตําแหนงในบริษัทที่
มีความเกี่ยวของกับการเสนองาน
ในหนวยงานเดิม



สุจริต คิดฐานสอง 73

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

4. การทํางานพิเศษ 
Outside 

Employment or 
Moonlighting

1. ใชตําแหนงหนาที่ราชการ
สรางความนาเชื่อถือใหผูมา
ติดตอเสนองาน 
2. รับเปนเจาหนาที่ มีหนาที่
ตรวจสอบการเงิน บัญชีและ
พัสดุ รับงานเปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูเสนองานกับหนวยงาน
3. รับเปนผูทําบัญชีใหกับบริษัท
ที่ตองถูกตรวจสอบบัญชีและ   
ผูเสนองาน
4. อํานวยความสะดวก 
เอื้อประโยชนใหมีจัดการสอน
พิเศษอื่นๆ ในโรงเรียน

1. ไมใชตําแหนงหนาที่ราชการ
สรางความนาเชื่อถือใหผูมาติดตอ
เสนองาน 
2. ไมรับเปนเจาหนาที่ มีหนาที่
ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ 
รับงานเปนที่ปรึกษาใหกับผูเสนอ
งานกับหนวยงาน
3. ไมรับเปนผูทําบัญชีใหกับ
บริษัทที่ตองถูกตรวจสอบบัญชี
และ ผูเสนองาน
4. อํานวยความสะดวก 
เอื้อประโยชนใหมีจัดการสอน
พิเศษอื่นๆ ในโรงเรียน

5. การรูขอมูล
ภายใน 

Inside 

Information

1. ผูบริหารโรงเรียน รูขอมูล

ภายในหนวยงานแผนงาน/

โครงการตางๆ ไปใหผูมีสวนได
สวนเสียบางกลุม 
2. นําขอมูลใหเครือญาติไป

ดําเนินการ ตามแผนงาน/

โครงการไวลวงหนา เพื่อมา
เสนองานใหกับหนวยงาน 

1. ผูบริหารโรงเรียน ไมนําขอมูล
ภายในหนวยงานที่รับรู 
ตามแผนงาน/โครงการตางๆ 

ไปใหผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุม

2. ไมนําขอมูลใหเครือญาติ
ไปดําเนินการ ตามแผนงาน/
โครงการไวลวงหนา เพื่อมาเสนอ

งานใหกับหนวยงานโรงเรียน 
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

5. การรูขอมูล
ภายใน 
Inside 

Information

3. ใหเจาหนาที่พัสดุของหนวย
งานเปดเผยหรือขายขอมูล
ที่สําคัญของฝายที่มายื่นประมูล
ไวกอนหนาใหแกผูประมูลราย
อื่นที่ใหผลประโยชน ทําใหฝาย
ที่มายื่นประมูลไวกอนหนา
เสียเปรียบ
4. นําใหขอมูลลับของหนวยงาน
ไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่
เปนประโยชนในรูปของเงินหรือ
ประโยชนอื่นใดหรือนําขอมูล
ไปเปดเผยแกญาติหรือพวกพอง
และแสวงหาประโยชน
จากขอมูลเหลานั้น เชน ขอมูล
การสอบบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการในตําแหนงตางๆ 

ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
5. ทําลายหรือสรางความเสื่อม
เสียแกหนวยงานเชน ใหคํา

ชี้แนะแกผูรับสัญญาในทางที่

ตักตวงผลประโยชน หรือชี้แนะ
ชองโหว ในสัญญาใหผูรับสัญญา 
ทั้งนี้ ไมวาจะไดรับรางวัล

ตอบแทนหรือไมไดรางวัล

ตอบแทนก็ตาม

3. เจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน
ตองไมเปดเผยหรือขายขอมูล
ที่สําคัญของฝายที่มายื่นประมูลไว
กอนหนาใหแกผูประมูลรายอื่น
ที่ใหผลประโยชน ทําใหฝายที่มา
ยื่นประมูลไวกอนหนาเสียเปรียบ
4. ไมนําขอมูลลับของหนวยงาน
ไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทน 
ที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรือ
ประโยชนอื่นใดหรือนําขอมูล
ไปเปดเผยแกญาติหรือพวกพอง 
และแสวงหาประโยชนจากขอมูล
เหลานั้น เชน ขอมูลการสอบ
บรรจุบุคคลเขารับราชการใน
ตําแหนงตางๆ ขอมูลการ

จัดซื้อจัดจาง

5. ไมทําลายหรือสรางความเสื่อม
เสียแกหนวยงาน เชน ใหคํา
ชี้แนะแกผูรับสัญญาในทาง

ที่ตักตวงผลประโยชนหรือชี้แนะ

ชองโหว ในสัญญาใหผูรับสัญญา 
ทั้งนี้ ไมวาจะไดรับรางวัล
ตอบแทนหรือไมไดรางวัล

ตอบแทนก็ตาม
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

6. การใชบุคลากร
หรือทรัพยสินของ
หนวยงานเพื่อ
ประโยชนสวน 
บุคคล Using 
Employer, 

Property for 
Private 

advantage

1. การนําวัสดุครุภัณฑของ
หนวยงานมาใชที่บาน 
2. ใชโทรศัพทของหนวยงาน
ติดตอธุระสวนบุคคล 
3. นํารถยนตราชการไปใชธุระ
สวนบุคคล
4. แสดงความเปนเจาของที่จอด
รถในสถานที่ราชการ  โดยใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
5. นํานํ้ามันของราชการมาเติม
รถยนตสวนบุคคล 
6. นํารถสวนบุคคลมาลาง
ที่หนวยงาน
7. ใชความสัมพันธเอาอกเอาใจ
แกผูใดที่ติดตองานดวย

จนเกินเหตุอันควร ดวยการ

ปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์ หรือ
ชอบพอเปนพิเศษ 
8. เดินทางไปหา เยี่ยมเยียน 

สถานที่ทํางานหรือบานของผูรับ

สัญญา ที่ติดตองานกันอยู

1. ไมนําวัสดุครุภัณฑของหนวย
งานมาใชที่บาน 
2. ไมใชโทรศัพทของหนวยงาน
ติดตอธุระสวนบุคคล 
3. ไมนํารถยนตราชการไปใชธุระ
สวนบุคคล
4. ไมแสดงความเปนเจาของที่
จอดรถในสถานที่ราชการ โดย  
ใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
5. ไมนํานํ้ามันของราชการที่เบิก
จายมาเติมรถยนตสวนบุคคล 
6. ไมนํารถสวนบุคคลมาลาง
ที่หนวยงาน
7. ไมแสดงความสัมพันธเอาอก
เอาใจแกผูใดที่ติดตองานดวย

จนเกินเหตุอันควร ดวยการ

ปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์หรือ
ชอบพอเปนพิเศษ 
8. ไมเดินทางไปหา เยี่ยมเยียน

สถานที่ทํางาน หรือบานของ

ผูรับสัญญา ที่ติดตองานกันอยู
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

7. การนําโครงการ
สาธารณะ ลงใน

เขตเลือกตั้ง 
เพื่อประโยชน
ทางการเมือง 

Pork-Barrelling

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
อนุมัติโครงการลงในพื้นที่เขต
เลือกตั้งหรือบานเกิดของตนเอง 
2. การใชงบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง 
3. การใสชื่อผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองแสดงความเปน
เจาของสิ่งสาธารณะ

1. ตองไมรวมมือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ที่อนุมัติ
โครงการลงในพื้นที่เขตเลือกตั้ง 
หรือบานเกิดของตนเอง 
2. ไมใชงบสาธารณะเพื่อหาเสียง
สนับสนุนการเมือง ที่กอใหเกิด
ความไมเปนกลางทางการเมือง
3. ตองไมสงเสริม สนับสนุน 
การใสชื่อผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองหรือตนเอง แสดงความ
เปนเจาของสิ่งของสาธารณะ 
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ครู

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets

1. การรับของขวัญจากผู
ปกครองเพื่อผลประโยชน
ตอตัวเด็ก
2. การใชนํ้าประปาหลวงลางรถ
สวนบุคคล
3. นําอุปกรณไฟฟาสวนบุคคล
มาชารตที่ทํางาน
4. การใชโทรศัพทของโรงเรียน
ในเรื่องสวนบุคคล
5. การเลือกปฏิบัติกับนักเรียน
เปนบางคนหรือบางกลุม

1. ไมรับของขวัญจากผูปกครอง
เพื่อผลประโยชนตอตัวเด็ก
2. ไมใชนํ้าประปาหลวงลางรถ
สวนบุคคล
3. ไมนําอุปกรณไฟฟาสวนบุคคล
มาชารตที่ทํางาน
4. ไมใชโทรศัพทของโรงเรียน
ในเรื่องสวนบุคคล
5. ไมเลือกปฏิบัติกับนักเรียนเปน
บางคนหรือบางกลุม

2. การทําธุรกิจ
กับตัวเอง 

(Self – Dealing) 

หรือเปนคูสัญญา 
(Contracts)

1. ครูประกอบธุรกิจผูกพัน
การจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน

2. ครูเปนตัวแทนขายสื่อการ

เรียนกับนักเรียน
3. ครูนําของมาขายในโรงเรียน
4. ครูใชเวลาราชการขายของ

ทางออนไลน

1. ไมประกอบธุรกิจผูกพัน

การจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
2. ไมเปนตัวแทนขายสื่อการเรียน
กับนักเรียน

3. ไมนําของมาขายในโรงเรียน

4. ไมใชเวลาราชการขายของทาง
ออนไลน
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

3. การทํางานหลัง
จากออกจาก

ตําแหนงสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ

Post  
Employment

1. แอบอางวาฝากเขาเรียนได
เพราะเคยทํางานอยูโดย
เรียกรับเงิน
2. แอบอางขอใชสิทธิพิเศษที่
เคยทํางานอยู

1. ไมแอบอางวาฝากเขาเรียนได
เพราะเคยทํางานอยูโดย
เรียกรับเงิน
2. ไมแอบอางขอใชสิทธิพิเศษที่
เคยทํางานอยู

4. การทํางานพิเศษ 
Outside 

Employment or 
Moonlighting

1. การสอนพิเศษในและนอก
โรงเรียนโดยเก็บคาสอนพิเศษ
2. ใชความสามารถพิเศษของตัว
เองรับจางทํางานใหโรงเรียน

1. การสอนพิเศษในและนอก
โรงเรียนโดยไมเก็บคาสอนพิเศษ
2. ไมใชความสามารถพิเศษของ
ตัวเองรับจางทํางานใหโรงเรียน

5. การรูขอมูล
ภายใน 

Inside 

Information

1. นําขอมูลภายในไปเปดเผยตอ

ชุมชนทําใหเกิดผลเสียตอบุคคล

และองคกร
2. นําขอมูลภายในไปเปดเผย
เพื่อประโยชนตอพวกพอง

1. ไมนําขอมูลภายในไปเปดเผย

ตอชุมชนทําใหเกิดผลเสียตอ
บุคคลและองคกร
2. ไมนําขอมูลภายในไปเปดเผย

เพื่อประโยชนตอพวกพอง
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

6. การใชบุคลากร
หรือทรัพยสินของ
หนวยงานเพื่อ

ประโยชน              
สวนบุคคล 

Usin Employer, 
Property for 

Private 
advantage

1. นําโตะนักเรียนไปที่บานพัก
เพื่อใชสวนบุคคล
2. นําสื่ออุปกรณของโรงเรียน
ไปใชในงานสวนบุคคล
3. ใชเครื่องคอมพิวเตอร
ปริ้นทเตอร ของโรงเรียนทํางาน 
สวนบุคคล

1. ไมนําโตะนักเรียนไปที่บานพัก
เพื่อใชสวนบุคคล
2. ไมนําสื่ออุปกรณของโรงเรียน
ไปใชในงานสวนบุคคล
3. ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร 
ปริ้นทเตอร ของโรงเรียนทํางาน
สวนบุคคล

7. การนําโครงการ
สาธารณะ ลงใน

เขตเลือกตั้ง 
เพื่อประโยชน

ทางการเมือง 
Pork-Barrelling

1. ตัวแทนครูใหสินบนในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการ

1. ไมใหหรือรับสินบนในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
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นักเรียน

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets

1. จางใหเพื่อนทําเวรให 
ทําการบานให (จางใหทํา)
2. บังคับเพื่อนใหทําในสิ่งที่
ไมถูกตอง เชน ชวนเพื่อนไป
ทะเลาะกับคูอริจึงจะรับเขากลุม 
3. หาเสียงเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียนโดยใหสัญญาวาจะแจก
สิ่งของ

1. ไมจางใหเพื่อนทําเวรให 
ทําการบานให (ไมจางใหทํา)
2. ไมบังคับเพื่อนใหทําในสิ่งที่
ไมถูกตอง
3. ไมหาเสียงเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียนโดยใหสัญญาวาจะแจก
สิ่งของ

2. การทําธุรกิจ

กับตัวเอง 

(Self – Dealing) 
หรือเปนคูสัญญา 

(Contracts)

1. นําของมาขายเพื่อนใน

หองเรียน

1. ไมนําของมาขายเพื่อนใน

หองเรียน
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

3. การทํางานหลัง
จากออกจาก

ตําแหนงสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ

Post  
Employment

1. ใชอิทธิพล เปนหัวหนาหอง/
พอแมเปนผูมีอิทธิพล/ขมขูเพื่อน 

1. ไมใชอิทธิพล เปนหัวหนา
หอง/พอแมเปนผูมีอิทธิพล/
ขมขูเพื่อน

4. การทํางานพิเศษ 
Outside 

Employment or 
Moonlighting

1. เลนการพนัน
2. คาและเสพสิ่งเสพติดใหโทษ

1. ไมเลนการพนัน
2. ไมคาและเสพสิ่งเสพติดใหโทษ

5. การรูขอมูล
ภายใน 

Inside 

Information

1. รูคะเเนนสอบของเพื่อน

เเลวนํามาบอกตอ กอนไดรับ

อนุญาต 
2. รูปญหาที่เพื่อนไมอยากให
ใครรู แลวนํามาบอกตอ

1. รูคะเเนนสอบของเพื่อนแต

เก็บเปนความลับ
2. รูปญหาของเพื่อนที่ไมอยากให
ใครรู แลวเก็บเปนความลับ
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

6. การใชบุคลากร
หรือทรัพยสินของ
หนวยงานเพื่อ
ประโยชนสวน
บุคคล Using 
Employer, 

Property for 
Private 

advantagez

1. ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ชารต
ไฟโรงเรียน
2. เปดพัดลมเปาเฉพาะตนเอง
3. ลางจานชามกอน โดยใชนํ้า
มาก เหลือไวนอย
4. แซงคิวผูอื่น
5. เอาสี หนังสือของโรงเรียน
เปนของตนเอง
6. เลนฟุตบอลไมแบงกลุมอื่น/
นองๆ เลนบาง
7. นําอุปกรณการเรียนสวน
กลาง (ของหอง) ไปใชที่บาน
8. ขีดเขียนฝาผนัง เชน หองนํ้า 
หองเรียน

1. ไมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ชารต
ไฟโรงเรียน
2. ไมเปดพัดลมเปาเฉพาะตนเอง
3. ไมลางจานชามกอน โดยใชนํ้า
มาก เหลือไวนอย
4. ไมแซงคิวผูอื่น
5. ไมเอาสี หนังสือของโรงเรียน
เปนของตนเอง
6. เลนฟุตบอลแบงกลุมอื่น/
นองๆ เลนบาง
7. ไมนําอุปกรณการเรียนสวน
กลาง (ของหอง) ไปใชที่บาน
8. ไมขีดเขียนฝาผนัง เชน หองนํ้า 
หองเรียน

7. การนําโครงการ
สาธารณะ ลงใน

เขตเลือกตั้ง เพื่อ

ประโยชน
ทางการเมือง 

Pork-Barrelling

1. กรรมการนักเรียนเขียน

โครงการพัฒนาหองนํ้าเฉพาะ

ชั้นที่กลุมตนเองอยู
2. จัดสรรเงินใหระดับชั้นตนเอง
มากกวาชั้นอื่น

3. แผอาณาเขตที่นั่งของตนเอง

ใหมากกวาคนอื่น
4. กีดกันไมใหเพื่อนเขากลุม
5. ใหของขวัญครูเพื่อใหครูรัก

1. กรรมการนักเรียนเขียน

โครงการพัฒนาหองนํ้าไมเฉพาะ
ชั้นที่กลุมตนเองอยู
2. จัดสรรเงินใหระดับชั้นตนเอง

เทาเทียมชั้นอื่น

3. ไมแผอาณาเขตที่นั่งของ
ตนเองใหมากกวาคนอื่น
4. ไมกีดกันไมใหเพื่อนเขากลุม

5. ไมใหของขวัญครูเพื่อใหครูรัก
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ผูปกครอง/ชุมชน

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

1. การรับผล
ประโยชนตางๆ 

Accepting 
Benets

1. รับสัญญาฝากนักเรียน
เขาเรียน
2. รับติดตองานโรงเรียน
ใหผูประกอบการ
3. นําของขวัญไปมอบใหครูและ
ผูบริหารโรงเรียน

1. ไมรับสัญญาฝากนักเรียน
เขาเรียน
2. ไมรับติดตองานโรงเรียน
ใหผูประกอบการ
3. ไมนําของขวัญไปมอบใหครู
และผูบริหารโรงเรียน

2. การทําธุรกิจ
กับตัวเอง 

(Self – Dealing) 

หรือเปนคูสัญญา 

(Contracts)

1. เปนผูรับทําสัญญาจัดซื้อจัด
จางกับโรงเรียน

1. ไมเปนผูรับทําสัญญาจัดซื้อจัด
จางกับโรงเรียน

3. การทํางานหลัง

จากออกจาก

ตําแหนงสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ

Post 

Employment

1. ใชสถานะเดิมแอบอางเพื่อ

เรียกรับผลประโยชนกับผูมา
ติดตองานโรงเรียน

1. ไมแอบอางในการใชสถานะ

เดิมเพื่อเรียกรับผลประโยชนกับ
ผูมาติดตองานโรงเรียน
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

4. การทํางานพิเศษ 
Outside 

Employment or 
Moonlighting

1. ชวยสอนนักเรียน รับคา
ตอบแทนและหวังผลประโยชน
2. มาชวยทํางานใหโรงเรียนและ
รับคาตอบแทน

1. ชวยสอนนักเรียนโดยไมหวัง
คาตอบแทน/ผลประโยชน
2. ชวยทํางานใหโรงเรียนโดยไม
หวังคาตอบแทน

5. การรูขอมูล
ภายใน 
Inside

 Information

1. นําขอมูลของโรงเรียนไป
แอบอางเพื่อหาผลประโยชน
2. นําเสนอขอมูล ขาวสารของ
โรงเรียนไมตรงกับความเปนจริง

1. ไมนําขอมูลของโรงเรียนไป
แอบอางเพื่อหาผลประโยชน
2. เขาถึงขอมูล นําเสนอขอมูล 
ขาวสารของโรงเรียนที่เปนจริง

6. การใชบุคลากร

หรือทรัพยสินของ
หนวยงานเพื่อ
ประโยชนสวน 

บุคคล Using 

Employer, 
Property for 

Private 

advantage

1. นําวัสดุอุปกรณในโรงเรียน
ไปใชประโยชนกับตัวเอง
2. ใชบุคลากรในโรงเรียนทํางาน

สวนบุคคล

1. ไมนําวัสดุอุปกรณในโรงเรียน
ไปใชประโยชนกับตัวเอง

2. ไมใชบุคลากรในโรงเรียน

ทํางานสวนบุคคล
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การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม

ระบบคิด ฐาน 10
(Analog)

ระบบคิด ฐาน 2
(Digital)

7. การนําโครงการ
สาธารณะ ลงใน

เขตเลือกตั้ง 
เพื่อประโยชน
ทางการเมือง

Pork 
Barrelling

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
ชุมชน โดยหวังผลทางการเมือง
2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จัดสรรงบประมาณพัฒนา
สาธารณประโยชนในชุมชน
โดยหวังผลทางการเมือง
3. ชุมชนติดปายชื่อผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเพื่อ
จัดสรรงบประมาณพัฒนา
สาธารณประโยชนในชุมชน
โดยหวังผลทางการเมือง

1. แยกแยะความถูกตองเหมาะ
สมในการเลือกตั้งในระดับตางๆ
2. ชุมชนไมติดปายชื่อผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเพื่อจัดสรร
งบประมาณพัฒนา
สาธารณประโยชนในชุมชนโดย
หวังผลทางการเมือง
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ตัวอยางแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิดระบบการคิดฐานสอง

สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. กําหนดนโยบาย มาตรการ ใหบุคคลดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ของหนวยงาน อยางเครงครัด ดวยความเขาใจที่ถูกตอง
 2. สรางความเขาใจบุคลากรในหนวยงานเกี่ยวกับความแตกตางของการคิดฐานสิบ
และการคิดฐานสองเพื่อแกไขปญหาการทุจริต
 3. รณรงคประชาสัมพนัธการแกไขปญหาการทุจรติดวยการคิดฐานสองอยางตอเน่ือง
ทั้งในระดับหนวยงานโรงเรียนและชุมชน
 4. สอดสองดูแลและตักเตือนกรณีเห็นแนวโนมที่จะเกิดการทุจริต (สกัดกั้น)
 5. จดักจิกรรมสงเสริมใหบคุลากรในสถานศึกษาเกิดระบบฐานคิดฐานสองอยางกวาง
ขวางและครอบคลุม เชน จัดคาย “คิดฐานสอง”  จัดทําคูมือ แผนพับ ใบปลิวกระตุนจิตสํานึก
ในการแกทุจริต ฯลฯ
 6. ตรวจสอบผลการดําเนินงานและสรุปผลเพื่อการพัฒนาตอไป
 7. จัดสัมมนาผลการดําเนินงาน “การสงเสริมแกทุจริตดวยการคิดฐานสอง”
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แนวทางการพัฒนาโรงเรยีนสจุรติ เพือ่สรางความตระหนักใหเกดิ “ระบบการคิดฐานสอง”

สําหรับผูบริหารโรงเรียน

 1. ผูบริหารโรงเรียนเขารับการพัฒนา “ระบบการคิดฐานสอง”
 2. กําหนดนโยบาย/จุดเนน/มาตรการ ของผูบริหารโรงเรียน  
 3. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางในเรื่อง “ระบบการคิดฐานสอง” (ว 11 ประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน)
 4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ ในเรื่อง “ระบบการคิดฐานสอง”
 5. ผูบริหารโรงเรียนจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) (หมวด 6 วินัยและ
การรักษาวินัย)
  6. ผูบรหิารโรงเรยีนกาํกบัตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนนิงานการแกปญหาทจุรติ 
“ระบบการคิดฐานสอง”
 7. ผู บริหารโรงเรียนรณรงคประชาสัมพันธการแกปญหาการทุจริตดวยระบบ
การคิดฐานสอง 
 8.  ผูบริหารโรงเรียนสรางเครือขายกับโรงเรียนอื่นๆในเรื่อง“ระบบการคิดฐานสอง”
 9. ผูบริหารโรงเรียนรวมพัฒนาการจัดกิจกรรมขับเคล่ือนพัฒนาโรงเรียนสุจริต 

โดยใชหลัก 3 ป (ปราบ ปอง ปลูก) และหลัก 3 คิด แกทุจริต (คิดได  คิดดี  คิดเปน)  สู “ระบบ
การคิดฐานสอง”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ergo ita: 
non posse honeste vivi, nisi 
honeste vivatur? Utinam quidem 
dicerent alium alio beatiorem! Iam 
ruinas videres. Esse enim, nisi eris, 
non potes.
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แนวทางการพัฒนาโรงเรยีนสจุรติ เพือ่สรางความตระหนักใหเกดิ “ระบบการคดิฐานสอง”

สําหรับครู

 1. ครูเขารับการพัฒนา “ระบบการคิดฐานสอง”
 2. ครูรวมกับผูบริหารโรงเรียนกําหนดนโยบาย/จุดเนน/มาตรการ   
 3. ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางในเรื่อง “ระบบการคิดฐานสอง” แกนักเรียน
 4. จดักจิกรรมพัฒนานักเรยีนใหมคีวามรูความเขาใจในเรือ่ง “ระบบการคิดฐานสอง”
 5. ครูรวมทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับผูบริหารโรงเรียน
  6. ครูรวมรณรงคประชาสัมพันธการแกปญหาการทุจริตดวยระบบการคิดฐานสอง 
 7. ครูสรางเครือขายกับโรงเรียนอื่นๆ ในเรื่อง “ระบบการคิดฐานสอง”
 8. ครูรวมพัฒนาการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนสุจริต โดยใชหลัก 3 ป.
(ปราบ ปอง ปลูก) และหลัก 3 คิด แกทุจริต (คิดได  คิดดี  คิดเปน) สู “ระบบการคิดฐาน
สอง”

แนวทางการพัฒนาโรงเรยีนสจุรติ เพือ่สรางความตระหนักใหเกดิ “ระบบการคดิฐานสอง”

สําหรับนักเรียน

 1. สภานักเรียนรวมกันกําหนดขอตกลงการปฏิบตัตินในเร่ือง “ระบบการคิดฐานสอง”
 2. นักเรียนเขารวมกิจกรรม “ป.ป.ช.สพฐ.นอย”

 3. นักเรียนเขารวมกิจกรรม “คายเยาวชนคนดีของแผนดิน”

 4. นักเรียนเขารวมกิจกรรม “การสรางสํานึกพลเมือง”
 5. นักเรียนเขารวมกิจกรรม “สรางสรรคตอตานการทุจริต ผานสื่อภาพยนตรสั้น” 
 6. นักเรียนเขารวมกิจกรรม “บริษัทสรางการดี”

 7. นักเรียนเขารวมกิจกรรม “คายคิดฐานสอง”
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แนวทางการพัฒนาโรงเรยีนสจุรติ เพือ่สรางความตระหนักใหเกดิ “ระบบการคิดฐานสอง”

สําหรับผูปกครองและชุมชน

 1. ผูปกครองและชุมชนเขารับการพัฒนาในเรื่อง “ระบบการคิดฐานสอง” 
ผานกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
 2. ผูปกครองและชมุชนรวมกาํหนดแนวทางการปฏบิตัตินในเรือ่ง “ระบบการ
คิดฐานสอง”
 3. ผูปกครองและชมุชนรวมกนัประชาสมัพนัธ เผยแพรแนวทางการปฏบิตัติน
ในเรื่อง “ระบบการคิดฐานสอง” ในชุมชนของตนเอง
 4. ผูปกครองและชุมชนรวมกันกํากับติดตามการปฏิบัติตนในเร่ือง “ระบบ
การคิดฐานสอง” ในชุมชนของตนเอง
 5. ผูปกครองและชุมชนรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติตนในเรื่อง 
“ระบบการคิดฐานสอง” ในชุมชนของตนเอง
 6. ผูปกครองและชุมชนนําขอแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติตนในเรื่อง 
“ระบบการคิดฐานสอง” ไปปรับปรุงในชุมชนของตนเอง
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ภาพความสําเร็จ
ของโรงเรียนสุจริต 
“ระบบคิดฐานสอง”
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การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม

 เปนพฤติกรรมที่อยูระหวางจริยธรรม 
กับการทุจริต ที่จะกอใหเกิดประโยชนสวนตน
ผลประโยชนทับซอนบางอยางก็มีการบัญญัติ
เปนความผิดไวชัด แตหลายพฤติกรรมก็มิได
บัญญัติไวเปนขอหามในกฎหมาย ผลประโยชน
ทับซอนจึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่
ของรัฐ มีหน าที่ มีตําแหน งหน าที่ ในวันนี้
เราจะใชระบบคิดฐานสอง Digital มาเปน
แนวทางคิด แยกเรื่องส วนตัวกับตําแหน ง
หนาที่วาสิ่งใดทําได สิ่งใดทําไมได
        จากการท่ีวิเคราะหถึงประโยชน
ทับซ อนในการบริหารงานในโรงเรียนสุจริต 
โดยใชระบบคิดฐานสอง พบวาภาพความสําเร็จ
โรงเรียนสุจริตควรมีภาพสําเร็จ ดังนี้
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ระดับโรงเรียน (เจาหนาที่ของรัฐ)

ครู

 1) ไมรับเงิน ของขวัญ หรือของกํานัลจากผูปกครอง หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีผลตอ
การตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
 2) ไมรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดเพื่อแลกกับการตัดสินใจเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง
ของโรงเรียน
 3) ไมรบับรกิารใดๆ จากผูปกครองหรอืบคุคลภายนอกโดยมเีงือ่นไขเพือ่ประโยชนอืน่ใด
 4) ไมจัดซื้อ จัดจาง จากหางราน หรือบริษัทที่เปนของคนในครอบครัวและเครือญาติ
 5) ไมใชอิทธิพลหรือความสัมพันธสวนตัว เพื่อชวยเหลือใหคนใกลชิดไดรับประโยชน
อยางใดอยางหนึ่งในโรงเรียนของตนหรือโรงเรียนอื่น
 6) ไมแสวงหาประโยชนจากศิษยของตน โดยการจัดสอนพิเศษที่เรียกรับเงิน
คาลงทะเบียนหรือคาเสียเวลา  คาชั่วโมงสอน
 7) ไมรับจางทําผลงานทางวิชาการแกครูหรือบุคลากรเพื่อใหไดเลื่อนวิทยฐานะตางๆ
 8) ไมนําขอมูลลับของทางราชการไปเปดเผยใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อใหไดรับ
ประโยชน
 9) ไมนาํวสัด ุครภุณัฑของทางโรงเรยีนไปใชเพือ่อาํนวยความสะดวกหรอืเกดิประโยชน

สวนตน
 10) ไมใชโทรศัพทของโรงเรียนเพื่อติดตอธุระสวนตัวหรือแสวงหาผลประโยชน

 11) ไมใชเวลาราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนทั้งในและนอกโรงเรียน

 12)  มาโรงเรยีนเชา ตรงตอเวลา มุงมัน่ตัง้ใจสัง่สอนศษิย เสยีสละ อทุศิเวลาใหแกราชการ
 13) ไมนําบุตรหลานมาเลี้ยงดูขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ
 14) ไมใชสิทธิในการรักษาพยาบาลของตนเองเพื่อนํายาไปใหญาติพี่นอง

 15) เปนแบบอยางของครูดี ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน
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ระดับโรงเรียน (เจาหนาที่ของรัฐ)

ผูบริหารสถานศึกษา

           1) ไมรับเงิน ของขวัญ ของกํานัลจากผูปกครองหรือบริษัทหางราน ที่มีผลตอ
การตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
 2) ไมรับสิ่งของหรือผลประโยชนอื่นใดจากการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
 3) ไมขอรับบริการใด ๆ จากผูปกครองหรือบุคคลภายนอกโดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน
           4) ไมจัดซื้อ จัดจาง จากหางราน หางหุนสวน หรือบริษัทที่ครอบครัวถอืหุน รวมถึง
หางราน หางหุนสวน หรือบริษัทที่เปนของเครือญาติตนโดยไมเปนไปตามระเบียบวาดวย
การพัสดุ
 5) ไมใชอิทธิพลหรือความสัมพันธสวนตัว เพื่อใหตนหรือพวกพองไดรับประโยชน
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
 6) ไมนําบุคลากรของหนวยงานไปชวยงานหรือประกอบกิจอันใดเพ่ือธุรกิจสวนตัว
 7) ไมรบัจางทาํผลงานทางวชิาการใหแกครหูรอืบคุลากรเพือ่ใหมแีละเลือ่นวทิยฐานะ
 8) ไมนาํขอมลูลบัของทางราชการไปเปดเผยเพือ่ใหบคุคลใดบคุคลหนึง่ไดรบัประโยชน
 9) ไมนําวัสดุ ครุภัณฑของทางโรงเรียนไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตน
 10) ไมใชโทรศพัทของโรงเรียนแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

 11) ไมใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ

 12) ไมนํารถยนตของโรงเรียนไปใชเพื่อทําธุระหรือธุรกิจสวนตัว
            13) ไมใชไฟฟาของโรงเรียนเพื่อประโยชนสวนตนหรือเอื้อประโยชนตอบุคคลอื่น
 14) ไมรับสินบนคาแปะเจี๊ยะในการชวยรับนักเรียนเขาเรียนประจําปการศึกษา

 15) ไมรบัสนิบนหรอืส่ิงตอบแทนอืน่ใดทีช่วยใหบคุคลอืน่ไดรบัการแตงตัง้หรอืโยกยาย

 16) ไมรับสินบนในการสอบเขารับราชการ อัตราจาง หรือตําแหนงอื่นของโรงเรียน 
 17) ไมใชเครอืขายโรงเรยีนเปนตัวกลางในการเรียกรบัประโยชนจากบรษิทั/หางราน
 18) ไมใชนํ้าประปาของโรงเรียนมาลางรถยนตของตนเอง

 19) นํางบประมาณท่ีไดรับจากการบริจาคเขาสูระบบและบริหารจัดการเปนไป

ตามระเบียบและวัตถุประสงค
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ระดับโรงเรียน (ผูรับบริการ)

นักเรียน

 1) ปฏิบัติตามขอตกลง กฎ ระเบียบของโรงเรียน
 2) ไมทําลายโตะ เกาอี้ หรือทรัพยสินของโรงเรียน
 3) ไมนําสิ่งของหรือสมบัติของคนอื่นมาเปนของตน
 4) ไมรับจางทํารายงาน หรือทําการบาน ใหแกบุคคลอื่น 
 5) ไมลอกขอสอบ หรือนําผลงานของคนอื่นมาเปนของตนเอง
 6) ไมเรียกรับคาคุมครองจากนักเรียนรุนนองหรือผูออนแอกวา
 7) ไมรับสิ่งของหรือสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งตางๆ ใน
โรงเรียน
 8) แตงกายถกูตองตามระเบียบ ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนหรือโรงเรียน
 9) ใชสิง่ของตนเองหรอืของสวนรวมอยางประหยดั และรูจกัพอประมาณในการใชจาย
 10) รับผิดชอบหนาที่และมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมหวังสิ่งตอบ
แทนใดๆ
 11) เขาแถวเพื่อรับบริการตางๆ ของโรงเรียน เปนไปตามลําดับกอนหลัง
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ระดับโรงเรียน (ผูรับบริการ)

โรงเรียน (องคกร)

 1) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได
 2) บริหารจัดการดานงบประมาณที่ถูกตอง โปรงใสเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
 3) ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 80 และเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
 4) สภาพแวดลอมท่ีสะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบ เอ้ือตอการเรียนรูและ
พรอมใหบริการ
 5) บริหารจัดการในเร่ืองการใชวัสดุ ครุภัณฑ และสถานท่ีเกิดประโยชน คุมคา
 6)  การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณของโรงเรียนทุกรายการถูกนํามาใชประโยชนอยางคุมคา
 7) อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสรางไดรับการดูแล เอาใจใส ใหอยู
ในสภาพที่เหมาะสม ใชการไดดี
 8) บริหารจัดการพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูเอื้อตอการใหบริการ
นักเรียนและชุมชน

 9)  ไมมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบของผูบริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
 10)  เปนโรงเรียนที่ปลอดจากการทุจริต “ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชัน”

 11)  เปนโรงเรยีนตนแบบ มบีคุลากรหรอืหนวยงานตางๆ มาศกึษาดงูาน แลกเปลีย่น

เรียนรูอยางตอเน่ือง

 12)  คานํ้า คาไฟฟา  คาประปา ของโรงเรียนมีอัตราการใชลดลง
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ระดับชุมชน

ผูปกครอง

 1)  มีสวนรวมในการจัดหาและบํารุงรักษาสมบัติของทางโรงเรียน
 2)  มีจิตสาธารณะชวยปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ
 3)   ไมใชความสัมพนัธสวนตัว หรอืตาํแหนงหนาทีท่างสังคมเพ่ือแสวงหาผลประโยชน
ในโรงเรียน
 4) ไมมอบสิ่งของ ปจจัย หรือการใหบริการใดๆ แกทางโรงเรียนโดยมีเงื่อนไข 
เพื่อหวังผลประโยชนในอนาคต
 5) มีความเปนธรรม ไมแสวงหาประโยชนจากโรงเรียนโดยการเอารัดเอาเปรียบ 
เสียสละทรัพยสวนตนเพื่อผลประโยชนตอสวนรวม
 6)  ผูปกครองไมกระทําความผิดในเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน

ชุมชน

           1)  เขามามีสวนรวมในการรักษาสมบัติของทางโรงเรียน
 2) มีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 3)  ใชทรัพยสินหรือสมบัติของโรงเรียนเพื่องานของชุมชนเปนไปตามระบบระเบียบ 

หรือขอตกลงของโรงเรียน

 4) ไมนําการเมืองในทองถ่ินเขามาเพ่ือแสวงหาผลประโยชนตอตนเองและพวกพอง
 6)  ชุมชนเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน
 7)  ชุมชนรวมกันอนุรักษนํ้า อนุรักษปา ซึ่งเปนสมบัติของสวนรวม
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ระดับประเทศ

ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ มีคารอยละ 80 

ขึ้นไป

ปญหาการบุกรุกปาไม บุกรุกแมนํ้า 

จะตองลดลง

คดีรองเรียนทางดานการศึกษา 

จะลดนอยลง

ปญหาการคอรรัปชันของประเทศลดลง

คา CPI ของประเทศสูงขึ้น

01

02

03

04

05
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
   1. นายพะโยม  ชิณวงศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2. นายพิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   3. นายชวลิต  โพธิ์นคร ผูเชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   4. นายอุทิศ  บัวศรี  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
   การทุจริตแหงชาติ

คณะทํางานภาครัฐ
   1. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ ขาราชการบํานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
   2. นางสาวไพรวัลย  พิทักษสาลี ขาราชการบํานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
   3. นายธิติ  เมฆวณิชย   ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ
     สํานักงาน ป.ป.ช.
   4. นายเฉลิมชัยวงค  บริรักษ เจาพนักงานปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช.
   5. นายสราวุฒิ  เศรษฐกร  เจาพนักงานปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช.
   6. นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล  เจาพนักงานปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช.

   7. นายแสนศักดิ์  มีสิทธิ์  นิติกร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
   8. นายอานนท  วงศวิศิษฏรังสี  ศึกษานิเทศก สพม. เขต 29
   9. นายเฉลิมพล  สายหอม  ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต 3

   10. นายนิวัฒน  โชติสวัสดิ์  ศึกษานเิทศก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
   11. นางวันเพ็ญ  ศิริคง  ศึกษานิเทศก สพป.นครสวรรค เขต 3
   12. นายธนบดีพิพัฒน  ดํานิล ศึกษานิเทศก สพป.นครสวรรค เขต 3

   13. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 1

   14. นายพีระวัฒน  เศวตรพัชร ศึกษานิเทศก สพม.เขต 32
   15. นายทองคูณ  หนองพราว ศึกษานิเทศก สพม.เขต 32
   16. นายณัฐพล  คุมวงศ   นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓

   17. นางนิรมล  บัวเนียม  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจามูล สพป.กทม.
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   18. นายวิโรจน  ฉายชูวงษ  ผูอํานวยการโรงเรียนดานขุนทด 
    สพป.นครราชสีมา เขต 5
   19. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกเฟอง  
    สพป.บุรีรัมย เขต 3
   20. นายไกรสร  พิมพประชา ผูอํานวยการโรงเรียนบานแบง 
    สพป.หนองคาย เขต 2
   21. นายประเสริฐ  รุจิรา  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
    สพป.เพชรบุรี เขต 1
   22. นางปราณี  ทัยคุปต  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
    สพป.ราชบุรี เขต 1
   23. นายเสวก  บุญประสพ  ผูอํานวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ 
    สพป.ตาก เขต 1
   24. นายกัมพล  ผลพฤกษา  ผูอํานวยการโรงเรียนสฤษดิเดช  
    สพป.จันทบุรี เขต 1
   25. นายนฤพงษ  พิมพทอง  รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหญชัยมงคล  
    สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
   26. นายเฉลิมชัย  พันธุเลิศ  ผูอํานวยการสถาบันสังคมศึกษา สพฐ.
   27. นายภูธร  จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง ผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป  สนก.
   28. นายจักรพงษ  วงคอาย  นักวิชาการศึกษา สนก.

   29. นางสาวสุวรรณา  กลิ่นนาค นักวิชาการศึกษา สนก.

   30. นายสพลกิตติ์  สังขทิพย ครูโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์  

    สพม. เขต 42  ชวยราชการ สนก. 
   31. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี  ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค  
    สพม. เขต 42  ชวยราชการ สนก.

   32. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร ครูโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) 

    ในพระราชูปถัมภ สพม. เขต 1
   33. นายเตชินทพัฒน โชติวัชรธนานนท ครูโรงเรียนวัดเจามูล สพป. กทม.
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   34. นางพิชชาภา  วรวิทยาการ  เจาพนักงานธุรการอาวุโส สนก.
   35. นางสุจิตรา  พิชัย   เจาพนักงานธุรการ สนก.
   36. นายชัยสิทธิ์  วิจิตร  นักจัดการงานทั่วไป สนก.
   37. นางสาวณัฐรดา  เนตรสวาง นักจัดการงานทั่วไป สนก.
   38. นายบุญชวย  เสมศักดิ์   พนักงานธุรการ สนก.
   39. นางสมลิตร  ไพรเถื่อน   พนักงานธุรการ สนก.
   40. นางอรพิณ  ไกรดิษฐ   พนักงานธุรการ สนก.
   41. นางสาวศรัญญา  โชติ  พนักงานบันทึกขอมูล สนก.
   42. นางสาวปยทัศน  แซเจียม พนักงานพิมพดีด สนก.
   43. นายสหัสพล  ษรบัณฑิต เจาหนาที่บริหารทั่วไป สนก.
   44. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ เจาหนาที่บริหารทั่วไป สนก.
   45. นางสาวอรอุมา  เสือเฒา เจาหนาที่บริหารทั่วไป สนก.
   46. นายพลรัตน  เขียวคําปน นักศึกษาฝกประสบการณ สนก.

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