
บทความ เพือ่การรณรงค์ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
ในหัวข้อ “รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปช่ัน” 

 “ปล่อยให้เขาโกงไปเถิด เราเป็นราชการตัวเล็กๆจะไปป้องกัน ปราบปราม สู้รบตบมืออะไรกับเขาได้” 
คําพูดและความเข้าใจทํานองนี้ เป็นสาเหตุทําให้ไฟจากการทุจริตกําลังโหมกระหม่ําบ้านประเทศไทยของเราอยู่ใน
เวลานี้ ถ้าเราข้าราชการไทย ไม่พร้อมใจกันช่วยดับ เพลิงทุจริตก็จะโหมหนักขึ้นจนมอดม้วยไปด้วยกันแต่ถ้า
ข้าราชการไทยพร้อมใจกัน ดับเพลิงกองนี้ได้แน่นนอน เพราะข้าราชการไทยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นส่วนหนึ่ง
ของเชื้อเพลิงทุจริต คือการใช้อํานาจหน้าที่ ถ้าเราใช้อํานาจหน้าที่ในทางทุจริต ก็จะกลายเป็นกองเพลิง เผาผลาญ
ตัวเองและส่วนรวม ในทางตรงข้ามหากใช้ในทางสุจริต อํานาจหน้าที่ก็จะเป็นน้ําใสไหลเย็นหล่อเลี้ยงตนเองและ
ประเทศชาติให้สดชื่นร่มเย็นและวัฒนาถาวร ถึงเวลาแล้วที่ข้าราชการไทยต้องเลือกข้าง ทุจริต หรือ สุจริต 
 ข้าราชการเราต้องปฏิบัติงานอยู่ท่ามกลางผู้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายข้าราชการประจํา และข้าราชการการเมือง 
ที่ให้คุณให้โทษได้ทั้งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์ อยู่ท่ามกลางประชาชน ผู้ประกอบการและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องกํากับดูแล เราและเขาเหล่านี้อาจร่วมกันก่อกองเพลิงทุจริตเผาไหม้ตัวเองและประเทศชาติ
ได้เสมอหากขาดความยั้งคิด มีตัวอย่างปรากฏให้เห็นกันแล้วมากมาย 
 ตอบสอบเข้ารับราชการ เราท่องจําขึ้นใจ วินัยข้าราชการ ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็น
แม่บทที่เชื่อมโยงถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนด้วยโดยอนุโลม เรารู้ว่าข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนไม่
ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชโดยมิ
ชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง หวังว่าเรายังคงจํากันได้ 
 ข้าราชการไทยส่วนใหญ่เป็นบัณฑิต เรียนจบปริญญาตรีมาแล้ว ย่อมมีภูมิปัญญารู้ซึ้งว่าความซื่อสัตย์คือ
การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ความสุจริตคือการปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายในทางที่ดีชอบ
ตามทํานองคลองธรรม ส่วนความเที่ยงธรรมนั้น คือปฏิบัติโดยไม่ลําเอียงเป็นแบบอย่างท่ีบรรพบุรุษ ข้าราชการไทย
ยึดถือมาแต่ครั้งอดีต เพื่อรับใช้องค์พระมหากษัตริย์ช่วยดูแลบ้านเมืองจนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มั่นคง
ในแหลมทอง เป็นที่หมายปองของคนทั้งโลก ใคร่มาค้าขาย ท่องเที่ยว และลงทุน แต่อนิจจา ข้อมูลจากองค์กรเพ่ือ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational) ในปี 2555 ประเทศไทยของเรามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
อันดับที่ 88 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในลําดับที่ 80 และจะหนักยิ่งขึ้นตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนว่า ลิ่วล้อ
นักการเมืองบางคนเรียกเงินกินเปล่าจากวงเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 35 นั้นหมายความว่างบประมาณ 100 
บาท ถูกทุจริตคอร์รัปชันไปถึง 35 บาทเหลือนําไปพัฒนาประเทศเพียง 65 บาทในจํานวนนี้ต้องหักภาษีร้อยละ 7 
เหลือเงินงบประมาณสุทธินําไปใช้เพียง 58 บาทพวกเราไม่สงสารประเทศชาติ ประชาชนกันบ้างหรือ รู้สึกละอายกันบ้างหรือเปล่า 
 นอกเหนือวินัยข้าราชการแล้ว เรายังมีหลักศาสนาที่เคารพนับถือ เราทุกคนรู้ซึ้งแก่ใจว่าทุกศาสนาสอนให้
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพราะราชการเป็นอาชีพของเรา ราชการให้เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ให้เงินเดือน และสวัสดิการ
สําหรับตนเอง และครอบครัว เราจึงควรกตัญญูต่อราชการ ช่วยกันทะนุบํารุงรักษาระบบราชการให้มั่นคงแข็งแรง  
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มีประสิทธิภาพในการจรรโลงประเทศชาติและประชาชน โดยการช่วยป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในวง
ราชการที่กําลังเป็นภยันตรายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งข้าราชการทุกคนทําได้และเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็ม
ความสามารถในประการต่างๆดังต่อไปนี้ 
 1. เดินตามรอยพ่อก่อความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน 
 พระราชดํารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นําผู้พิพากษาประจํากระทรวงเฝ้าฯกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณก่อน
เข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2550 ความตอนหนึ่งว่า “ในประเทศชาตินี้ก็มีคนที่
สุจริตและมีคนที่สุจริต ถ้าคนที่สุจริตซึ่งมีมากไม่สามารถท่ีจะป้องกันตัวจากทุจริตชน ก็ทําให้ประเทศชาติล่มจม” 
 “ข้าราชการ” ชื่อก็บอกมีวินัยยะว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์พระมหากษัตริย์เพ่ือประโยชน์สุขของอาณา
ประชาราษฎร์ คนไทยน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเป็นข้าราชการ เมื่อเป็นแล้วควรที่จะได้สํานึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
เกียรติยศ และศักดิ์ศรี ทําตนให้สุจริต มุ่งประโยชน์ราชการเพ่ือความสุขสวัสดีของพ่ีน้องประชาชนผู้เสียภาษีที่นํามา
เป็นเงินเดือนให้ข้าราชการได้ใช้เลี้ยงชีพ 
 2. ช่วยกันปราบให้สิ้นทุจริตคอร์รัปชัน 
 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ใด เป็นวินัยและมีหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 86 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 แม้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เป็นปูมราชการที่ควรนํามาปฏิบัติซึ่งกําหนดว่าข้าราชการต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษ ที่
จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตราย ต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายอันบังเกิดแก่
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 ตอนนี้ประเทศของเรา ได้เกิดภยันตรายจากการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นแล้ว เป็นหน้าที่ของข้าราชการไทยทุก
คนต้องร่วมปฏิบัติการป้องกันภยันตรายนี้ จนเต็มความสามารถ โดยดําเนินการดังนี้  
 2.1 เริ่มต้นที่ตนเองก่อน 
 เราเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ทํางานเพ่ือราชการจริงๆ แล้วหรือยัง ข้าราชการคือผู้ทํางานให้
ประชาชนชื่นใจ เราเคยเห็นรอยยิ้มของพ่ีน้องประชาชนที่เกิดจากการทํางานราชการของเราบ้างหรือไม่ เคยประสบกับ
ตนเองแล้วหรือไม่ว่า ความเป็นข้าราชการของเรา ไปที่ไหนประชาชนให้เคารพเชื่อถือ ยกมือไหว้ เราเคยทําอะไรดีๆ 
เพ่ือพวกเขาบ้างแล้วหรือยัง และอาชีพรับราชการของเรา เคยมีบ้างไหมที่ทางราชการบอกว่าเดือนนี้ไม่มีเงินเดือน
จ่ายขอผัดการรับเงินเดือนไปก่อน หากเป็นเช่นนี้ครอบครัว ลูกเมียเดือดร้อนแน่ แต่ไม่เคยเลยราชการไทยไม่เคย
ค้างจ่ายเงินเดือน แม้นบางเดือนเราขาด ลา สิ้นเดือนก็ยังได้รับเงินเดือนเต็ม จงสํานึกในบุญคุณราชการ ร่วมต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวนี้  
 2.2 สั่งสอนทุกระดับ 
 ข้าราชการ มีโอกาส พบปะผู้คนมากมายหลายหลากและถือได้ว่าเป็นชนชั้นนําของชาติ เพราะกว่าจะสอบ
แข็งขันเข้ามาได้ต้องแข่งขันกันเลือดตาแทบกระเด็น นอกเหนือจากดํารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว 
ควรใช้วิชาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ที่มีอยู่ในตนให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างออกไป เมื่อมีโอกาสพบปะประชาชน  
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ผู้ร่วมงาน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติต่อไป ควรให้คําแนะนําคําสั่งสอน
ให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจและตระหนักถึงการเป็นพลังขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาสําคัญของชาติ เช่น การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็นต้น เพราะเป็นการถ่ายทอดคุณธรรม จริยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 
 2.3 ปรับระบบการท างาน 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้ง
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพในเชิงรุก สนับสนุนให้คิดค้นและนํามาใช้ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนอกจาก
สร้างจิตสํานึกในหน่วยงาน ควรจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ขึ้นป้ายตัวโตหน้าสํานักงานประกาศเจตนารมณ์ว่า 
“หน่วยงานนี้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ใครทุจริตติดคุกแน่นอน” หรือมีบันทึกความดีใครช่วยชี้เบาะแส
การทุจริตคอร์รัปชัน ควรได้รางวัลเป็นบําเหน็จความชอบตอบแทนในฐานะผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ชาติเป็นการสร้าง
กระแสสู่การปฏิบัติจริง   
 2.4 ร่วมประสานกับทุกฝ่าย 
 ใครอยากทําดี ยกมือขึ้น ลงทุนค่าซองและแสตมป์ไม่เกิน 5 บาท ก็สามารถทําดีเพ่ือประเทศชาติได้ อย่า
กลัวจนเกินเหตุเพราะมีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน การชี้เบาะแสทุจริตเป็นนวัตกรรมองค์การสมัยใหม่และ
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ข้าราชการยุคใหม่ จะต้องแสดงออกซึ่งความภักดีต่อ หน่วยงานของตน (loyalty) ทั้งเป็น
การสะสมความดีไว้เพ่ือความเป็นมงคลแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล รู้เห็นการทุจริตคอร์รัปชัน อย่าปล่อยวาง  ทําตน
ให้เป็นประโยชน์ แจ้งให้ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบใช้อํานาจรัฐ ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงาน ได้แก่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ผู้ตรวจการแผ่นดินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(สํานักงาน ป.ป.ง.) ต่างรอรับข้อมูลดังกล่าวจากพวกเราอยู่เพื่อต่อสู้ฟาดฟันพวกทุจริตคอร์รัปชันยิ่งปัจจุบัน ป.ป.ช. 
กําลังมีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.) คอยประสานความร่วมมือและร่วมตรวจสอบจึงเป็นการที่จะได้ร่วมมือกัน อยู่ใกล้
ง่ายนิดเดียว จงอย่าปล่อยให้คนโกงลอยนวล หนูตัวเล็กยังช่วยราชสีห์ตัวโตได้ รวมพลังข้าราชการไทยเป็นเช่นหนู
ตัวน้อยช่วยกันกัดแทะบ่วงนายพรานผู้ฉ้อฉลให้ขาดกระจุย ปล่อยราชสีห์ เปิดโอกาสประเทศไทยปลอดทุจริต
คอร์รัปชั่น นําไทยเจริญก้าวหน้าสู่สากล 
 2.5 ด้วยมุ่งหมายชาติไทยเจริญ 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด หากเราไม่รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน อนาคตของชาติน่าเป็นห่วงมาก 
คําปฏิญาณที่เราท่องกันจนขึ้นใจว่า “ชาติของเรา”เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษของเรา  
เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต เอาความลําบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบํารุงรักษาชาติ เราต้องสละชีพเพ่ือชาติ”   
จะมีความหมายอันใด หากเราไม่ร่วมใจแก้ไข ดับไฟทุจริตคอร์รัปชันที่เผาผลาญประเทศชาติอยู่ในขณะนี้ ร่วมด้วย
เช่นกัน อย่ารีรอชักช้า 

/จะมีความ... 
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 บรรพบุรุษไทยเชื่อนักว่าเงินหลวง ตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ได้กลับคืนมาเสมอ และคติคนไทยเราเชื่อนัก
เชื่อหนาเช่นกันว่า เวรกรรมมีจริง ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว เห็นกันมามากแล้วมิใช่หรือครับว่า ทุจริตได้เงินทองมากอง
ไว้ สุดท้ายต้องอยู่เดียวดายหรือตายอยู่ในคุก 
 
แหล่งที่มา : นายสามรถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
บทความนี้ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดบทความเพ่ือการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี พ.ศ.2556  
จากสํานักงาน ป.ป.ช.  https://www.nacc.go.th/article_attach/%B7%D5%E81.pdf 


