สรุปผลการดาเนินการ
โครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๒
ณ ห้องเสวนา สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
***********************************
๑. วัตถุประสงค์โครงการ
๑ .1 เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของส านั ก งานคณ ะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช นแห่ ง ชาติ มี ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักการของคุณธรรมและจริยธรรม
๑.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนา
คุณธรรม และปัญหาทางจริยธรรม
๑.๓ เพื่อปลูกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และความมีวินัยของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๖๔ คน ประกอบด้วย
1) บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) วิทยากร
3) เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ
๓. งบประมาณที่ใช้ในการจัดสัมมนา
จานวน ๔๑,๓๓๐ บาท

๑๕๖ คน
2
๗

คน
คน

๔. ผลที่ได้รับจากการประเมินของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิต กรณี Rating Scale ๕ ระดับ
ช่วงคะแนน
๑.๐๐-๑.๘๐
๑.๘๑-๒.๖๐
๒.๖๑-๓.๔๐
๓.๔๑-๔.๒๐
๔.๒๑-๕.๐๐

การแปลผล
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

การประเมิ น ความพึ งพอใจ ความรู้ ค วามเข้ าใจ และความสามารถในการน าไปใช้ ข องผู้ เข้ าร่ ว ม
โครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” โดยการแจก QR cord แบบประเมินโครงการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาตอบแบบประเมินโครงการ จานวน ๑๐๒ คิดเป็นร้อยละ ๖5.๓๘ สามารถสรุปตามหัวข้อการประเมินได้ ดังนี้

๒
ตารางที่ ๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสัมมนาฯ เพียงใด (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง)
หัวข้อการประเมิน
ก่อนการสัมมนา
หลังการสัมมนา

จานวน (N)
10๒
10๒

ค่าเฉลี่ย (X̅)
2.61
4.0๗

การแปลผล
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ ๑ สรุ ป ได้ ว่าผู้ เข้าร่ ว มสั ม มนาส่ ว นใหญ่ มี ความรู้ความเข้าใจเนื้ อหาสั มมนาฯ ก่ อ นการสั ม มนา
อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.61) และหลังจากการสัมมนาแล้ว มีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07)
ตารางที่ ๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาคาดว่าจะนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับการทางานได้เพียงใด
หัวข้อการประเมิน
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
2. สามารถนาความรูไ้ ปเผยแพร่ / ถ่ายทอด
3. สามารถให้คาปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
4. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

จานวน (N)
10๒
๑02
10๒
10๒

ค่าเฉลี่ย (X̅)
4.19
4.02
3.97
4.07

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ ๒ สรุ ป ได้ ว่าผู้ เข้าร่ ว มสั ม มนาส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่า สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ ไปประยุก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้ในระดับมาก
ตารางที่ ๓ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนาฯ
หัวข้อการประเมิน
๑. ด้านวิทยากร
๑.๑ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยาย
๑.๒ การถ่ายทอดของวิทยากร
๑.3 การตอบคาถามของวิทยากร
๑.4 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
๒. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
๒.๑ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
๒.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
๒.๓ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
๒.๓ อาหารมีความเหมาะสม
๓. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๓.๑ การบริการของเจ้าหน้าที่
๓.๒ การประสานงานของเจ้าหน้าทีบ่ ริหารโครงการ
3.3 การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ภาพรวม

จานวน (N)

ค่าเฉลี่ย (X̅)

การแปลผล

102
102
102
102

4.31
4.24
4.16
4.06

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

102
102
102
102

4.33
4.31
4.17
4.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

102
102
102

4.49
4.33
4.41
4.30

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าผู้ เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจโครงการสัมมนา “การส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบสาหรับเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ” ในภาพรวม
อยู่ที่ระดับมากที่สุด (X̅ = ๔.30) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดถึงค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
พบว่า การบริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̅ = 4.49) รองลงมาคือ อาหารมีความเหมาะสม (X̅ = 4.45)
การอ านวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่ (X̅ = 4.41) สถานที่ ส ะอาดและมี ค วามเหมาะสม และการประสานงาน
ของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X̅ = 4.33) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในหัวข้อ ที่บรรยาย
และความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ โสตทั ศ นู ป กรณ์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น (X̅ = 4.31) การถ่ า ยทอดของวิ ท ยากร
(X̅ = 4.24) ระยะเวลาในการอบรมมี ค วามเหมาะสม (X̅ = 4.17) การตอบค าถามของวิ ท ยากร (X̅ = 4.16)
และท้ายสุด คือ เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.06)

๓
๕. สรุปเนื้อหาการบรรยาย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
5.1 นายเดชชาติ ศุ ภ จรู ญ ทรั พ ย์ พนั ก งานไต่ ส วนระดั บ กลาง ส านั ก งาน ป.ป.ช. บรรยายในหั วข้ อ
“การปฏิบั ติ งานด้ วยความโปร่งใสและการป้ องกัน การทุจริ ตประพฤติมิ ชอบ” เมื่อวัน ที่ ๑๕ กุมภาพั น ธ์ 256๑
เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีเค้าโครงการบรรยายเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
1. สถานการณการทุจริตและสาเหตุของการทุจริต
สถานการณการทุจริต
นิยาม รูปแบบ และสาเหตุของการทุจริต
2. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
๓. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ – 2564)
1) ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวาง ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
กลยุทธที่ ๓ ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
กลยุ ท ธที่ 4 เสริ ม พลั งการมี ส วนรวมของชุ ม ชน (Community) และบู รณาการ ทุ ก ภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต
2) ยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ พัฒนากลไกการกาหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมือง ในการตอตานการ
ทุจริตตอสาธารณชน
กลยุทธที่ ๒ เรงรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ เจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
กลยุทธที่ ๓ สนับสนุนใหทุกภาคสวนกาหนดกลยุทธและมาตรการสาหรับเจตจานง ในการตอตานการทุจริต
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให
ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับ การแกปญหา
กลยุทธที่ ๕ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและ ภาคประชาชน
(รัฐใหการสนับสนุนทุนตั้งตน)
กลยุทธที่ 6 ประยุกตนวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
3) ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy Cycle feedback)
กลยุทธที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล ในการนานโยบายไปปฏิบัติ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะหติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค
กรปกครองสวนทองถิ่น
4) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
กลยุทธที่ ๒ สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
กลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๔
กลยุทธที่ 5 การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและ ความโปรงใส
ในการดาเนินงานของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธที่ 6 สนับสนุนใหภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกัน การทุจริต
กลยุทธที่ 8 การพัฒนาระบบและสงเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการ
ตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
5) ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
กลยุทธที่ ๓ ปรับ ปรุงกระบวนการและพั ฒ นากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริต ใหเทาทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและ มาตรฐานสากล
กลยุทธที่ ๕ บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
กลยุ ท ธที่ ๖ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ ม ครองพยาน (Witness) และผู แ จงเบาะแส
(Whistleblower) และเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุ ท ธที่ ๗ พั ฒ นาสมรรถนะและองคความรู เชิ งสหวิท ยาการของเจาหนาที่ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธที่ ๘ การเปดโปงผูกระทาความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษ ของการ
กระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
กลยุทธที่ ๙ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ
6) ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
กลยุ ท ธที่ 1 ศึ ก ษา และก ากั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
erceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธที่ 2 บู รณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
ผู้ยื่นบัญชี ยื่นได้ 3 ทาง
๑. ส่งด้วยตนเอง / มอบบุคคลอื่น จัดส่งแทน (ให้ถือวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับบัญชีเป็นวันยื่นบัญ ชี
ทรัพย์สินฯ)
๒. ส่งทางไปรษณีย์ฯ (ให้ถือวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์รับลงทะเบียนเป็นวันยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ)
๓. ส่งทาง Electronic (ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด)
ผู้มีหน้าที่ยื่น •
๑. เจ้าพนักงานของรัฐตาม มาตรา 102 (เช่น ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง/ตาแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกาหนด)
๒. คู่สมรส (รวมถึงผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ตามหลักเกณฑ์ ป.ป.ช.กาหนด)
๓. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงในวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ

๕
กาหนดการยื่นบัญชีและหนี้สิน
วันเข้ารับตาแหน่งให้ถือวันที่พระบรมราชโองการแต่งตั้งมีผลหรือวันที่คาสั่งแต่งตั้งมีผล/หรือวันที่ที่ประชุม
ของผู้มีอานาจแต่งตั้งมีมติหรือวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบหรือระเบียบกาหนดแล้วแต่กรณี เป็นวันเข้ารับตาแหน่ง / ให้ยื่น
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันเข้ารับตาแหน่ง
หากมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลัง หรือกรณีมีคาสั่งแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลัง ให้ยื่นภายใน 60 วัน
นับแต่วันถัดจากวันที่มีพระบรมราชโองการ หรือวันที่มีคาสั่ง
วัน พ้ น จากตาแหน่ ง หรือวัน ที่พ้ น จากการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ให้ ถือตามที่ กฎหมายกาหนด แล้ วแต่กรณี
เป็ น วั น พ้ น จากต าแหน่ ง /ให้ ยื่ น ภายใน 60 วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ถั ด จากวั น พ้ น จากต าแหน่ ง หรื อ พ้ น จากการ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ทุกๆ 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังคงดารงตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ให้ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันถัด
จากวันดารงตาแหน่งครบทุก 3 ปี
ภารกิจด้านป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของไทยในระดับสากล
- คดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- ความหมายของคาว่า “ทุจริต” และ “ทุจริตต่อหน้าที่”
กฎหมายที่กาหนดการกระทาที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๓,๑๒๓/๑,๑๒๓/๒,๑๒๓/๓
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗-๑๖๖,๒๐๐-๒๐๕
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
- การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีแผนจัดตั้งศาลอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑,๓,๔,๕,๖,๘,๙ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ และภาค ๒ และ๗ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- แผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ปัจจัยความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สาระสาคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มีทั้งหมด ๒๐๐ มาตรา แบ่งเป็น ๑๑ หมวด ประกอบด้วย
หมวด ๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หน้าที่และอานาจหลักของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๒๘)
หมวด ๒ การไต่สวน
- กระบวนการไต่สวน (มาตรา ๓๐ , ๓๔ , ๖๑ , ๖๒ และ ๖๓)
หมวด ๓ การดาเนินการกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ ผู้ดารงตาแหน่งเฉพาะ
- การดาเนินการกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งเฉพาะ
- การดาเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
- การดาเนินคดีกรณีฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
หมวด ๔ การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๖
หมวด ๕ การดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน
หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
หมวด ๗ การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หมวด ๘ ความร่วมมือกับต่างประเทศ
หมวด ๙ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
หมวด ๑๐ กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หมวด ๑๑ บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
5.2 พลอกาศตรี นายแพทย์ บุญ เลิศ จุลเกียรติ บรรยายในหัวข้อ “คุณ ธรรม จริยธรรม ในการปฏิบั ติ
ราชการส าหรั บเจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ” เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ 256๑
เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีเค้าโครงการบรรยาย ดังนี้
ในระยะเวลาสั้น ๆ ถาจะพูดถึงเรื่องคุณธรรม จะขอพูดเรื่อง “ความซื่อสัตย” ซึ่งถือวาเปน สิ่งที่สาคัญที่ สุด
ของมนุษย โดยตองเริ่มจากการมี “วินัย” และความรับผิดชอบ การชี้วัดวินัยที่งายที่สุดคือ การตรงเวลา
กระบวนการตกผลึกแหงปญญา คือ ปญญาแหงการรูจักตนเอง การรูและเทาทันธรรมชาติ สามารถทาใหสราง
เกาะปองกันความทุกขจากสิ่งตาง ๆ ไดนั่นคือ “ความไมเที่ยง”
ในทางพุทธศาสนาสอนวา ทุกสรรพสิ่งในโลก มี 3 ลักษณะ เรียกวา ไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา
ดังเชน ประโยคที่วา สังขารเปนทุกข “สังขาร” แปลวา การปรุงแตง การรูเทาทันธรรมชาติ คือรูวาทุกอยางไมเที่ยง
คนทีเ่ รารักก็เปนสังขาร จะหมดลมหายใจเมื่อไหรก็ได เพราะเราคุมไมได แตสาคัญที่ ขณะมีลมหายใจ เราปฏิบัติตอคนที่
เรารั ก ดี ข นาดไหน ดั ง นั้ น ถาเราเขาใจในธรรมชาติ ก็ จ ะท าใหไมเกิ ด ความประมาท และตองท าหนาที่ ใหดี ที่ สุ ด
โดยยึดหลักการ ดังนี้
1. ตองทาดีกับทุก ๆ คน
2. รูเทาทันธรรมชาติ คือ ความไมเที่ยง (ไมยึดติด)
ในการขอใหใครชวยจะสัมฤทธิผลไดขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ
1. ตองมีความศรัทธาในผูนั้น
2. ตองทากุศลกรรมเปนทุนสารอง
การยอมรับการกระทาที่เปนไปดวยวิธีธรรมชาติจะเปนเกราะปองกันความทุกขและถือวาเปนหนาทีข่ องเราที่จะ
สรางสังคมใหดีขึ้นเปรียบกับดาบสองคมถาเรารับเปนก็จะใชไดทั้ง 2 คม
จะเปลี่ยนทุกขใหเปนสุขและเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสปญหาทุกอยางสามารถแกไขได “ปญหาจะแกไขได
ดวย สติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และทางสายกลาง” ถามีครบ 4 ขอ เมื่อพบกับวิบากกรรม ก็ส ามารถแกไขได
เจอกับปญหาเราก็สามารถแกไขได้
ถาคนฟงไมมีสมาธิก็จะไมเกิดปญญา กระบวนการในวันนี้ คือ ฟง คิด ถาม ตอบ ประกอบดวย สมาธิ ปญญา
ศีล (วินัย) ทาใหตกผลึกในการเกิดปญญาศีลกับความมีวินัยอยูในระนาบเดียวกัน
อะไรเปนสิ่งที่ คนทั้ งโลกตองการคาตอบคือ ความสุ ข มนุษ ยเราคือสิ่ งที่ถูกสรางมาเพื่อ รับใชสิ่ งที่ ส รางเรา
โดยทานไดความสุขในการรับใชทาน โลกใบนี้มีประชากร 6,800 ลานคน ความเชื่อในแตละ ศาสนาจึงมีหลายศาสนา
แบงเปน 1) ศาสนาคริสต (ทุกนิกาย) มีผูศรัทธา 2,100 ลานคน 2) ศาสนาอิสลาม 1,500 ลานคน 3) เปนคนที่ไมมี
ศาสนา 1,000 กวาลานคน 4) ศาสนาฮินดู 900 ลานคน 5) ประเทศจีน มีคนที่นับถือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม
สวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งที่นับถือจีนเตาแท ๆ มี 400 ลาน 6) อิสลาม เปนเอกะเทวานิยม 53% 7) ฮินดูพหุ เทวะ
นิยม 13% 8) พุทธ อะเทวะนิยม 5%

๗
กลุมแรก และกลุมที่สอง (ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม) เชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรางเรา แต่พุทธศาสนาไมได
บอกวาใครสราง แตไมปฏิเสธวาไมมีใครสราง ทรงใชคาวาทุกสรรพสิ่งลวนแลวแตเกิดจากเหตุและปจจัย คนพุทธจึงเรียก
เหตุปจจัยที่ทาใหเกิดมนุษยวา “ธรรมชาติ”
สรุ ป ไมวาธรรมชาติ ห รื อ พระเจาสรางเราถาทานไมใชงานเราทานไมสรางเราตกลงโลกใบนี้ ถู ก สรางมา
ในระบบหวงโซอาหารที่ ส มดุ ล พวกเราเปนสมาชิ ก ของระบบหวงโซอาหาร สิ่ งมี ชี วิต ทุ ก ชนิ ด ที่ อุ บั ติ ขึ้ น ในโลกนี้
ถูกโปรแกรมใหกินและเกื้อกูลกันเปนวง เพราะทาหนาที่เชื่อมตอหวงโซอาหารของวัฏสงสาร ใหหมุนเวียนตอไปไมรูจบ
ถึงแมวาจะทาหนาที่ตางกันแตในความแตกตาง ทุกสิ่งมีชีวิตไดถูกโปรแกรม ทางรหัสพันธุกรรมเปน DNA เพื่อดารง
เผาพันธุ
ดั ง นั้ น ศาสนาคริ ส ต มุ ส ลิ ม การด ารงเผาพั น ธุ จะตอบสนองพระเจา ศาสนาพุ ท ธ การด ารง เผาพั น ธุ
เปนการตอบสนองของเจตนารมยธรรมชาติ ที่ต องการใหวัฏสงสารหมุนเวียนไปไมรูจบ สิ่งมีชีวิต ในโลกนี้ตองดิ้นรน
ใหดารงเผาพันธุกอนตาย โดยมีโลกียสุขในรูปแบบตาง ๆ เปนรางวัล คนทุกคนตองการ เกิดมาสุขมากกวาทุกข ถาใคร
เกิ ดมาอยากจะสุ ข มากกวาทุ ก ข กอนตายคนตองท าหนาที่ รับ ใชผู ที่ ส รางเรา ขึ้น มาดวยการด ารงเผาพั น ธุ ใหดี ขึ้ น
ดวยสติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลาง
การจะสะสมอะไรสักอยางหนึ่งควรจะสะสมอยางพอดี ๆ และจะตองสะสมใหครบทั้ง 5 อยาง คือ สติ ปญญา
ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลาง
ตัณหา เปนสัญชาตญาณพื้นฐานการเอาตัวรอดของเผาพันธุ มีอยู 3 ตัว คือ อยากมี อยากได อยากเปน
เราจะเผลอกับธรรมชาติไมได เมื่อเราเผลอจะตองหลงติดยึด “ตัวกู ของกู” การเตรียมตัวรูเทา และรูทันดวย
สติ ปญญา ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลางแลว จะพบสุขมากกวาทุกข โดยการทาหนาที่ ของตัวเองใหดีที่สุด การยึด
ติดทาใหมนุษยสรางสรรคไดและในขณะเดียวกันก็ทาลายลางได
กิเลส มี 3 ตัว คือ โลภ โกรธ หลง
ตัว ที่รายที่สุดคือ หลง หลงกับ โมหะและอวิชาคือตัวเดียวกัน เพราะโงเราถึงโลภ พอโลภ เราก็โกรธใคร ๆ
ก็อยากมีความสุ ข เราจะไมมีความสุ ขถาเราดับ ทุกขไมเปน และดับไมไดถาไมรู จักกลไกการเกิดทุก ข การเกิดทุ กข
เพราะปลอยใหการตอบสนองตัณหาถูกกิเลสครอบ ตัณหาและกิเลสมีทั้งสวนดี และสวนไมดี ดังนั้นถาไมอยากทุกข
ตองถอนรากตัณหา ถอนโคนกิเลสดวยปญญา ถาขาดสติเมื่อไหร ความหลงผิดติดยึดตัวกู ของกู ก็จะกระโดดเกาะจิต
ก็ขุน ดังนั้น จึงตองทา 3 ขอนี้ คือ 1) ละชั่ว 2) ทาดี 3) ทาจิตใจใหบริสุทธิ์ เบิกบานดวยปญญา
ดังนั้น ปญญาจะไมเกิดถาขาดสติและปญญา ทาใหเขาถึงความอนิจจัง ทุกขขัง ถาโลกนี้มีกฎ 2 กฎ คือ น้า
กับตอ ถาตอ คือ สีเหลืองแหงความดีความเลว และน้า คือ สีน้าตาล จะไมมีใครอยากทาเลวเลย เพราะเมื่อไรก็ตามที่น้า
ลดคนจะรูทั น ที ว าเราเลว ดังนั้ น จึ งจะมีแตคน อยากทาความดี เพราะเมื่ อน้าลด ความดี ก็จะปรากฏ ถาทุ กอยาง
ตรงไปตรงมาแตปจจุบันไมไดมีเพียง 2 อยางเทานั้น ยังมีปจจัยอื่นรวมอยูดวย
ถาเราเขาใจเรื่องนิยาม 5 เราจะไมมีความนอยใจ เมื่อมีมืดก็ตองมีสวางบางคนทาดีกวาจะไดดีตองใชเวลานาน
ถึง 7 ปครึ่ง ใครทีเ่ คยนอยใจวาทาดีแลวไมไดดีใหพิจารณา 3 ขอนี้
1. ที่ผานมาทาดีพอไหม ทาดีใหไดดี ตองทาดีใหพรอมดวยกาย วาจา ใจ
2. ตองยอมรับตัวเอง อยาเขาขางตัวเอง
3. ทาดีเพราะความดี ตองทาอยางตอเนื่อง
กฎ 3 ขอที่ตองประพฤติปฏิบัติ คือ
1. ตองไมใหตัวเองและผูอื่นเดือดรอน ตองดาเนินอยูในสายกลาง อยาใหไรสาระ
2. ตองไมทาดวยความทุกข
3. สิ่งที่ทาคนสวนใหญตองไมมองวาไร สาระคุณตองไมทาใหคนอื่นมองวาไรสาระ ตองอยูในสายกลาง อยาใหไรสาระ

๘
สรุป การบรรยายในวันนี้ตองการใหทุกทานรูจัก 5 ขอ คือ
1. เพื่อการรูจักตนเองใหดีขึ้น ถาตองการใหสุขมากกวาทุกข ตองดารงเผาพันธุใหดีขึ้น ดวยสติ ปญญา
ศรัทธา กุศลกรรม และสายกลาง
2. เพื่อพัฒนาตนเองใหรูเทาทันในการแกปญหา
3. เพื่อยอมรับตนเอง
4. เพื่อครองชีวิตดวยความสุข อยางรูเทาทัน
5. เพื่อโอกาสที่จะแบงความโชคดีใหกับผูอื่นที่ดอยโอกาสกวา ดวยความรักและความเมตตา
ฉะนั้น ระหวางที่โชคดีอยาเอาความโชคดีไปเอาเปรียบคนอื่ น ไปทาใหคนอื่นเดือดรอน ดังนั้น ทุกอยางที่
ท าจะตองท าใหตั ว เองมี ค วามสุ ข เปนการท าเพื่ อ ตนเองแตตองลดความเห็ น แกตั ว ใหนอยลง โดยตองใชปญญา
และศรัทธาเทานั้น
การชวยคนอื่นทาใหมีความสุข ตองยึดหลัก 3 ประการ คือ
1. อยาชวยคนอื่น จนตัวเองเดือดรอน
2. อยาชวยคนไกลตัว เมื่อคนใกลตัวเดือดรอน
3. ใหรอยยิ้ม วาจาที่ไพเราะ มีน้าใจ ใหเกียรติผูอื่น
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๖. รูปภาพกิจกรรม

