
รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน 

การทุจริตคอร์รัปชัน นับได้ว่าอยู่คู่ สังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เป็นปัญหาเรื้อรัง  
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความเชื่อมั่น และเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนา
ประเทศในทุกๆ ด้าน  หากประชาชนยังมีความคิด ความเชื่อ และค่านิยมผิดๆ ดังเช่นประโยคที่ว่า “ทุจริต 
คอร์รัปชันไม่เป็นไร ขอให้ฉันได้ประโยชน”์“ประเทศชาติไม่ใช่ของฉันคนเดียว” หรือ “การคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกต ิ 
ประเทศไหนๆ ก็มีกัน”ฯลฯ ได้ยินอย่างนี้ อย่าเพิ่งท้อถอยหรือหมดหวังเป็นอันขา ด ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่ง
ของพวกเรายังสามารถผ่านพ้นพายุร้ายแห่งการทุจริตคอร์รัปชันได้  ดังจะขออัญเชิญ พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ความ
ตอนหนึ่ง ว่า “...ความตั้งใจมุ่งมั่น สร้างความเจริญ ...ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย ...
เมืองไทยน่าจะเจริญข้อส าคัญ ต้องยึดความสุจริตให้ส าเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง...” 

พระราชด ารัสองค์นี้เปรียบเสมือนน้ าทิพย์ชโลมใจ ให้ผู้ที่ห่วงใยบ้านเมืองมีความหวังว่า 
ประเทศไทย จะพ้นภัยทุจริตคอร์รัปชันและ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ หากพวกเราคนไทย  
ทุกคน  ทุกหมู่เหล่า  ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันท าหน้าที่ของตนเอง โดยมีความ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ข้าราชการ ”เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานของพระราชาหรือของราชการ เป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานถวาย พระราชา ปฏิบัติงานเพื่อ ผลประโยชน์ ของแผ่นดิน เป็นคนของพระราชา เป็นผู้ท าหน้าที่ให้
ประชาชนชื่นใจ  เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ราชการ ปฏิบัติงานราชการเพ่ือ ประเทศชาติและเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ฯลฯ ข้าราชการจึงถือเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการบริหารบ้านเมือง เพราะเป็นผู้จัดท านโยบาย และน า
นโยบายไป ปฏิบัติ ต้องท างานเกี่ยวข้องกับประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้น ข้าราชการ 
ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมือง ทหาร ต ารวจ อัยการ ตุลาการ ครู พลเรือน รวมไปถึงข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็น “ข้าราชการ 
ข้าฯ ของแผ่นดิน ข้าฯ ของพระราชา ” ที่ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือ กว่าประโยชน์อื่นใด   
ดังพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่  
๓๑ มีนาคมพุทธศักราช ๒๕๕๑ ความว่า 

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน  ข้าราชการจึงต้องส าเหนียกตระหนักอยู่ตลอดเวลา  
ถึงฐานะและหน้าที่ของตน  แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็ม ก าลังสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง และ ด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  สิ่งใดควรกระท า  สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ท า
ปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน” 

การรวมพลังของข้าราชการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ผลนั้น ควรจะมี กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการ ๓ ด้านใหญ่ๆ ดังนี้ 

๑. กลยุทธ์ ในการส่งเสริม พัฒนา  ประการแรก  จะต้องส่งเสริมให้ข้าราชการ มีความเชื่อ  
ในอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการ ตระหนักรู้และมีจิตส านึกในหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติและ
ประชาชน ซ่ึงจะส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ มีความเสียสละ  มีจิตสาธารณะ  



ประการที่สอง จะต้องส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของผลเสีย  ผลกระทบของการทุจริต
คอร์รัปชันที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน และเรียนรู้แนวทางแก้ไขผ่านหลักสูตรการศึกษา ฝึกอบรม ตั้งแต่
เริ่มเข้ามารับราชการใหม่ๆ และสอดแทรก อยู่ในหลักสูตรอื่นๆ โดยพัฒนาข้าราชการตั้งแต่เข้ามาจนกระทั่ง  
ออกจากระบบราชการ  และท่ีส าคัญควรเริ่มด าเนินการในเรื่องนี้ โดยเริ่มต้น ตั้งแต่สถาบันครอบครัว รวมทั้ง
สถาบันการศึกษา จะต้องปลูกฝังให้ ประชาชนคนไทย รวมถึงข้าราชการได้ ยึดมั่น  ประพฤติ ปฏิบัติ ในค่านิยม
สร้างสรรค์  ซึ่งประกอบด้วย ๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ ๓) โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ๔) ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ควรที่จะต้องน า หลัก ทศพิธราชธรรม และหลักธรรมอ่ืนๆ  
ในศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือเนื่องจากทุกศาสนาสอนให้ท าความดี ละเว้นความชั่ว รวมถึงน้อม น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ ด าเนินชีวิตและการ ปฏิบัติ
ราชการ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น าจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นตัวแบบที่ดี (Good Role Model) ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  และในขณะเดียวกัน จะต้องส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  
แก่ประชาชนต่อไป  อีกท้ังยังจะต้องมีการ เสริมสร้างแรงจูงใจ ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการยกย่องข้าราชการ  
ผู้ที่ท าความดี ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นรวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส มีการให้
รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คนท าความดี ตั้งใจที่จะท าความดี
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม โดยชี้ให้เห็นว่า “การท าความดีไม่มี วันสูญเปล่า ท าดีแล้วย่อมที่
จะได้ดี” 

๒. กลยุทธ์ ในการป้องกัน  ได้แก่ การที่ข้าราช การต้องศึกษา พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนทันสมัย เข้าถึงได้ อุดรอยรั่วและช่องโหว่ต่างๆ ที่จะท าให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชันไดไ้ม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งสามารถบังคับใช้
กฎหมาย กฎระเบียบเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้เกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบและจริงจัง และที่ส าคัญท่ีจะไม่กล่าวถึง ก็คงจะไม่ได้ คือการน าประมวลจริยธรรมซึ่งข้าราชการ
แต่ละประเภทก็มีประมวลจริยธรรมของตนเองอยู่ โดยน าไปใช้ ในการส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ  
ตามประมวลจริยธรรม มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการเพิ่มค่ าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓. กลยุทธ์ในการควบคุมและปราบปราม ต้องมีมาตรการสืบสวนสอบสวน มาตรการในการ
ลงโทษอย่าง รุนแรงและ จริงจัง  หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าราชการกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อข้าราชการระดับสูงกระท าผิดเสี ยเอง ทั้งนี้เพื่อ มิให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี รวมทั้งช่วยให้ข้าราชการ
ตลอดจนประชาชนเกรงกลัวการลงโทษที่รุนแรงหาก กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน มีการวางระบบ ระบบต่างๆ 
ซึ่งจะเอ้ือต่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  รวมถึงใช้กลไกของคณะกรรมการคุ้ มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการและของจังหวัดเป็นช่องทางหนึ่งในการ ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง
ตรวจสอบเพื่อมิให้กระท าผิดประมวลจริยธรรมซึ่งเป็นการป้องปรามได้อีกทางหนึ่ง 



กลยุทธ์ อ่ืนๆ  ที่จะช่วยในการด าเนินการสู้ภัยคอร์รัปชันเพิ่มเติม  เป็นต้นว่า ๑) การศึกษา
เรียนรู้จากประเทศท่ีประสบความส าเร็จ  (Best Practices) ในการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน   
เช่น ประเทศเกาหลี ฮ่องกง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ เพ่ือนบ้านของเราในกลุ่มอาเซียน ที่ประสบ
ผลส าเร็จสูงสุดอย่างสิงคโปร์  ซ่ึงเป็นประเทศที่ ติดอันดับประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุด ๕ อันดับแรกของ
โลกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา นานในหลายปีที่ผ่านมา มาเป็นบทเรียนและประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไทย  ๒) ปลูกและปลุกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ
ประเทศ ต้องดูแลประเทศ เหมือนกับการดูแลตนเองและครอบครัว หากประเทศชาติมั่นคง ปลอดทุจริต  
คอร์รัปชัน ประชาชนก็จะมั่งค่ัง ไม่เฉพาะ ในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา แต่ยังส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต และดัชนีมวลรวมแห่งความสุขด้วย ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่าย  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
ภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและระบบราชการ 

นอกเหนือจากพลังของภาคเอกชน ภาคประชาชนแล้ว อีก พลังหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะเป็นกลไก
และเป็นแรงผลักดันทีส่ าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ โปร่งใส ห่างไกลทุจริต ก็คือ พลังอันยิ่งใหญ่
ของข้า ราชการ ไทย ทุกคน ที่ จะร่วมและรวมพลังสามัคคี พลังความดี ต่างๆ ตามบทกลอน สรุป  
ส่งท้าย “รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน” ความว่า 

รวมพลังข้าราชการไทย   การเมือง อัยการ ครู ทหาร 

ต ารวจ พลเรือน ท้องถิ่น ตุลาการ  ร่วมประสานต้านทุจริตภัย 

เริ่มได้จากการสร้างจิตส านึก   พร้อมร าลึกถึงภาระอันยิ่งใหญ่ 

รับราชการเพื่อในหลวง แผ่นดินไทย อีกเป็นผู้รับใช้ประชาชน 

ด ารงตนตั้งม่ันรักษ์ศักดิ์ศรี  ทศพิธราชธรรมมีเป็นรากฐาน 

เกียรติภูมิสูงส่งอุดมการณ์  กอปรสืบสานธรรมาภิบาล ความพอเพียง 

ไม่หลงใหลกับชื่อเสียง เงิน อ านาจ พร้อมมุ่งมาดวัฒนธรรมความโปร่งใส 

มิเรียกรับซึ่งผลประโยชน์ใด  อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎศีลธรรม 

ประพฤติน าท าดีเป็นแบบอย่าง  มุ่งเสริมสร้างค่านิยมอย่างสร้างสรรค์ 

ครองตน - คน - งาน ควรกระท า  ใหเ้มืองไทยก้าวล้ า ปราศคอร์รัปชันเอย 

                                                                                      นางสาวณัฐจริยา แสงสว่าง 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

                                                                                   ส านักงาน ก.พ. 

บทความนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดบทความเพ่ือการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 

พ.ศ. 2556 จากส านักงาน ป.ป.ช. 


