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ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต

executive talk นานาทัศนะผูบริหาร
• พระผูเปนตนแบบแหงคุณธรรม 
 โดย สรรเสรญิ พลเจยีก เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
• ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”

บทความพิเศษ 
• “สามสิ่งที่มนุษยตองพบแนๆ คือ 1. มันไมแน 
 2. มันไมไดดั่งใจ 3. มันไมมีอะไรสมบูรณ” 
 เปดตํานาน ป.ป.ช. จังหวัด (ตอนที่ 2)
 โดย ทวิชาติ นิลกาญจน
• G to G ขายขาวในสตอกรัฐบาล (ตอนที่ 1)
  โดย สุภีร รัตนนาคินทร
• ความซื่อสัตยสุจริต อยูในหลักทศพิธราชธรรม
 โดย ดร.วิษณุ เครืองาม
 
เรื่องแนะนำ จากกอง บก.
• ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
• ป.ป.ช. ไมเคยเลอืกปฏบิติั มาตรฐานเดียวใชทุกรฐับาล 
• ภาคธุรกิจตื่นตัว มาตรการตอตานการใหสินบน 

ป.ป.ช. เสรมิภาคธรุกจิกบับทบาทใหมในการปองกัน
การทุจริต ตามมาตรา 123/5
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 โดย พิษณุ พรหมจรรยา

Talking Stage (เวทีสาธารณะ) 
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ความตอนหนึ่ง	ในพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ	สวนอัมพร

วันศุกร์ที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๒๒
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



	www.nacc.go.thบก. ชวนคุย

วารสำารสำ� นักงาน ป.ป.ช. “สำุจริต”2

ทวิชาติ นิลกาญจน

บรรณาธิการ

 วารสารสํานักงาน ป.ป.ช. “สุจริต” ขอถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อนัหาทีส่ดุมไิด พระองคทรงใชธรรมะยดึมัน่ในการปกครองบานเมอืง ทศพธิราชธรรม 10, 
จักรวรรดิวัตร 12, ราชสังคหวัตถุ 4 ซึ่งธรรมทั้ง 3 อยางดังกลาว มีหัวใจประการหนึ่ง
คือ ความไมโลภ ความไมเบียดเบียน เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนอื่นใด 
อันเปนรากฐานสําคัญของการปลูกฝงคานิยมสุจริต
 พระองคทานไมเพียงยึดมั่นธรรมะเปนหลักปกครองอยางเดียว หากแต
ยังปฏิบัติพระองคใหเห็นจริงและเปนแบบอยาง ทั้งเรื่องความขยัน การเปนอยู
ที่เรียบงาย ความประหยัด ความพอเพียง ความอดทน ความเสียสละ เปนตน 
ทรงศึกษาและทดลองทําอยางรู จริงกอน แลวจึงถายทอดสู ประชาชนผานทาง
พระบรมราโชวาท หรือพระราชดํารัสในเกือบทุกโอกาส จะมีการสอดแทรกเรื่อง
ความซื่อสัตย
 พระองคทานทรงมีพระอัจฉริยภาพมากมายหลายดาน เปนนักนิติศาสตร
เคยขึน้บลัลงักพพิากษาคดลีกัโม นกัปกครอง นกัภาษาพดูไดถงึ 7 ภาษา  และใชภาษา
สละสลวย นักการทูต นักวิทยุสื่อสาร นักเกษตรกรรม นักปศุสัตว นักอนุรักษ
พลังงาน นักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นักอุตุนิยมวิทยา นักกีฬา นักดนตรี นักเขียน  
นักถายภาพ นักแผนที่ นักทําฝนหลวง ฯลฯ
  วารสารสุจริตฉบับนี้ เนนการนําเสนอพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหลายๆ มุมมอง และ
ที่พลาดไมไดขอแนะนําใหอาน “ความซื่อสัตยสุจริต อยูในหลักทศพิธราชธรรม” 
โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดยกตอนหนึ่งของรามเกียรติ์
ซึ่งพระราชนิพนธโดยรัชกาลที่ 1 ตอนท่ีทศกัณฑตาย ไดสอนพิเภก นองของตน 
ไดอยางจับใจ
 “ปากหาจงดํารงทศพิธ    อยาทําทุจริตใหเหมือนพี่
   ตัดโลภโอบออมอารี      แกโยธีไพรฟาประชากร”

 วารสารสํานักงาน ป.ป.ช. “สุจริต” ขอถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ



	 	 เนื่องในโอกาสที่วันขึ้นปีใหม่	 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ

อีกวาระหนึ่งนี้	 ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่าน

ผู้อ่านวารสารส�านักงาน	ป.ป.ช.	“สุจริต”	ทุกๆ	ท่าน

	 วารสารส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 “สุจริต”	 ก้าวเข้าสู่ปีท่ี	 17	 แล้ว	

เป็นก้าวย่างที่เคียงข้างมาพร้อมกับส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ท่ีด�าเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	 มาครบปีท่ี	 17	 แล้ว	

ผมหวังว่าในปีใหม่	 พ.ศ.	 2560	 นี้	 จะเป็นปีที่ดีและส�าคัญยิ่ง

ของท่านผู้อ่านวารสารส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 “สุจริต”	 ทุกท่าน	 ผมมี

ความเชื่อมั่นว่าพวกเราในฐานะผู้จัดท�าข้อมูลความรู้	 ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	 รวมทั้งสาระ	 บทความ	

เร่ืองราวที่น่าสนใจ	 เพื่อน�าเสนอกับท่านผู้อ่านวารสารส�านักงาน	

ป.ป.ช.	 “สุจริต”	 ยังคงยืนยันว่า	 จะขอมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านเป็นส�าคัญยิ่ง	

	 ในโอกาสเทศกา	ลขึน้ปีใหม่นี	้ผมขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรัยพรมงคล

จากสิง่ศักดิสิ์ทธ์ิในสากลโลก	พระบารมแีห่งพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร

จงดลบันดาลความสุ ขสวั ส ด์ิ พิ พัฒนมงคลให ้ทุ กๆ 	 ท ่ าน

มคีวามเจรญิรุง่เรอืงในหน้าทีก่ารงาน	มสีขุภาพร่างกายจิตใจท่ีแข็งแรง

และมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุข	 ตลอดปีใหม่	 พ.ศ.	 2560	 นี้

และตลอดไป

นายสรรเสริญ พลเจียก

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

1 มกราคม 2560

สำารอวยพรปีใหม่ 2560สำารอวยพรปีใหม่ 2560สำารอวยพรปีใหม่ 2560

  
3ฉบับที่ 61 ประจ� เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559



	 เมื่ อ วันที่ 	 19	 ตุลาคม	 2559	 เวลา	 08.45	 น.	

พลต�ารวจเอกวชัรพล	ประสารราชกจิ	ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	

ได้น�าคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู ้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่	

ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

ความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

ณ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 (สนามบินน�้า)	 เสร็จแล้วได้เดินทางไป

ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล	 เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล	 ครบก�าหนดสัตตมวาร	 (7	 วัน)	ณ	 วัดบัวขวัญ	

พระอารามหลวง	 ต�าบลบางกระสอ	 อ�าเภอเมืองนนทบุรี	

จังหวัดนนทบุรี	

	 ในการนี้	 ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	 กล่าวว่า	 นอกจาก

ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ในส่วนกลาง	 ที่ได้ด�าเนินการและจัดพิธี

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย	 ได้แก่	 การลดธง

ครึ่งเสา	ให้เจ้าหน้าที่ไว้ทุกข์มีก�าหนด	1	ปี	การจัดโตะหมู่บูชา	

การประดบัผ้าระบายด�าสลบัขาว	การลงนามถวายความอาลยัและ

การบ�าเพญ็กศุล	ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจงัหวดัได้ด�าเนนิการ	

หรอืร่วมด�าเนนิการกับทางจังหวัดในลักษณะเดียวกันด้วย	

		 นอกจากนัน้ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ได้ด�าเนนิการจดัพมิพ์หนงัสอื

พระราชกรณยีกจิ	พระราชด�าร	ิพระราชด�ารสั	และพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	รัชกาลที่	9

เกี่ยวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตชื่อว่า	“ซื่อสัตย์สุจริต

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. น�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ สำ�นักงาน ป.ป.ช.
ถวายความอาลัยพระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท”	 ซึ่งมีพระราชด�ารัสเมื่อวันที่	

5	ธนัวาคม	2552	ตอนหนึง่จากหลายๆ	ตอนท่ีข้าราชการสมควร

น้อมน�าไปปฏบัิติด้วยความสจุรติจริงใจ	“ความสขุ	ความสวัสดี

ของข้าพเจ้า	จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ

มั่นคงเป็นปกติสุข	 ความเจริญมั่นคงท้ังนั้น	 จะส�าเร็จผลเป็น

จรงิได้	กด้็วยทกุคนทกุฝ่ายในชาตมิุง่ทีจ่ะปฏิบติัหน้าทีข่องตน

ให้เตม็ก�าลงั	ด้วยสตริูต้วั	ด้วยปัญญารูค้ดิ	และด้วยความสจุรติ

จรงิใจ	โดยเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กว่าส่วนอืน่...”	รวมทัง้

ให้มีการจัดนิทรรศการ	 พระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

การส่งเสรมิความซ่ือสตัย์สจุรติ	ณ	พพิธิภัณฑ์ต้านโกง	ส�านกังาน	

ป.ป.ช.	 (ถนนพิษณุโลก)	 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วารสำารสำ� นักงาน ป.ป.ช. “สำุจริต”4
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ประธานกรรมการ ป.ป.ช. น�คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ผูบ้รหิารและข้าราชการสำ�นกังาน ป.ป.ช. ร่วมวางพวงมาลา 
ถวายบงัคม พระบาทสำมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 

สำ�นกังาน ป.ป.ช. ถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสำมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

	 เมือ่วันที	่23	ตุลาคม	2559		พลต�ารวจเอก	วชัรพล	ประสารราชกจิ	
ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 น�าคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้บริหาร	 และ	
เจ้าหน้าทีส่�านกังาน	ป.ป.ช.	ร่วมถวายพวงมาลาพระบรมราชานสุาวรย์ี	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลท่ี	 5	 เนื่องใน	
วันปิยมหาราช	 เพื่อเป ็นการเทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกใน	
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น	 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	ณ	 ลาน
พระบรมรูปทรงม้า	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร
	 และเมือ่เสรจ็พธิ	ีได้เดนิทางกลบัมายงัส�านกังาน	ป.ป.ช.	(สนามบนิน�า้)	
เพือ่วางพวงมาลาถวายบงัคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	
รัชกาลที่	5	ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	
	 ทัง้น้ี	ยงัมส่ีวนราชการในจงัหวดันนทบรุ	ีอาทิเช่น	ผูแ้ทนผูว่้าราชการ	
จังหวัดนนทบุรี,	 ต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี,	 ส�านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล	ฯลฯ	ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมในครั้งนี้ด้วย

	 	 เม่ือวันที่	 28	 ตุลาคม	 2559	 พลต�ารวจเอก	
วัชรพล	 ประสารราชกิจ	 ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	
น�ากรรมการ	 ป.ป.ช.	 ประกอบด้วย	 นายปรีชา		
เลิศกมลมาศ	 พลต�ารวจเอกสถาพร	 หลาวทอง	
นายณรงค์	 รัฐอมฤต	 นายวิทยา	 อาคมพิทักษ์		
นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	พลเอกบุณยวัจน์	 เครือหงส์	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	
ป.ป.ช.	อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน	ไปถวายยัง
วดัสร้อยทอง	ถนนประชาราษฎร์	สาย	1	แขวงบางซ่ือ	
กรุงเทพมหานคร
	 ส� าหรั บการถวายผ ้ ากฐิ นพระราชทาน	
ของส�านกังาน	ป.ป.ช.	ปีนี	้มยีอดการท�าบญุรวมท้ังส้ิน	
1,511,999	 บาท	 โดยการถวายผ ้าพระกฐิน
พระราชทานในครั้งนี้	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
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กิจกรรมเนื่องในโอกาสำที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 17 ปี

	 วนัพฤหสับดทีี	่10	พฤศจกิายน	2559	นายประหยดั	พวงจ�าปา	
รองเลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ให้การต้อนรับ	นายทีน	จอ	
(H.E.U	 Htin	 Kyaw)	 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์	 พร้อมด้วยนายวิน	 หม่อง	 (H.E.U	Win	Maung)	
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ประจ�า
ประเทศไทยและคณะ	 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต ้านโกง	
ของส�านักงาน	ป.ป.ช.	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ถนนพิษณุโลก

ประธานาธิบดีสำาธารณรัฐแห่งสำหภาพเมียนมาร์
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

		 	 	 เมื่ อวัน ศุกร ์ที	่	
18	พฤศจิกายน	 	2559		
พลต�ารวจเอกวัชรพล	
ประสารราชกจิ	ประธาน	
ก ร ร ม ก า ร 	 ป . ป . ช .		
คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที	่	
ป.ป.ช.	ร่วมกิจกรรมเนือ่ง
ในโอกาสที่ส�านักงาน	
ป.ป.ช.	 ครบรอบ	 17	 ปี		
ณ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.		
( สน ามบิ นน�้ า 	 แ ล ะ	
ถนนพิษณุโลก)	

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”6
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ป.ป.ช. รวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	
	 เมื่อวันที่	 22	พฤศจิกายน	 2559	 	 เวลา	 08.00	น.	พลต�ารวจเอก	 วัชรพล	ประสารราชกิจ	ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	
น�าคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน	ป.ป.ช.	ร้องเพลงชาต	ิพร้อมทัง้ถวายสตัย์ปฏญิาณตน	
แสดงความจงรกัภกัดี	และร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม	ีภายในกจิกรรม	“รวมพลงัแห่งความภกัด”ี	เพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	ปีที่	89

ข้าราชการสำ�นักงาน ป.ป.ช. ร่วมพิธีบ�เพ็ญกุศลสำวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเทพศิรินทราวาสำ

	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	 21	 พฤศจิกายน	 2559	 นายประหยัด		
พวงจ�าปา	นายอุทิศ	บัวศรี	และข้าราชการส�านักงาน	ป.ป.ช.	
ร ่ ว ม พิ ธี บ� า เ พ็ ญ กุ ศ ล ส ว ดพ ร ะ อ ภิ ธ ร ร ม ถ ว า ย แ ด 	่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ณ	 วัดเทพศิ รินทราวาส	 ราชวรวิหาร	 ถนนกรุงเกษม	
แขวงวดัเทพศรินิทร์	เขตป้อมปราบศตัรพู่าย	กรงุเทพมหานคร	
มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความอาลัย	 และแสดงออกถึง	
ความจงรักภักดีส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีในการเจริญรอยตามพระยุคลบาท	 และ
สืบสานพระราชปณิธานต่อไป
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วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”8

	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดชลบุรี	ได้
ร่วมกับ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าภาค	2	น�าโดย	
คณะกรรมการ	 ป.ป.จ.	 ชลบุรี	 ผู ้อ�านวยการ
ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ประจ�าภาค	2	และผูอ้�านวยการ	
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจงัหวดัชลบรุ	ีพร้อมคณะ
เจ้าหน้าที	่ร่วมถวายความอาลยั	และเป็นเจ้าภาพ	
พิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดยุเดช	

	 วนัองัคารที	่18			ตลุาคม	2559	เวลา	13.00		น.	ส�านกังาน	ป.ป.ช.		
ประจ�าจงัหวดับงึกาฬ	เข้าร่วมพธิแีสดงความส�านกึในพระมหากรณุาธิคุณ	
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช		
ณ	บริเวณลานหน้าเสาธง	ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

		 วันที่	 25	 ตุลาคม	 2559	 นายประจักษ์	 สุภาวรธรรม	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	
ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดบึงกาฬ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	ร่วมเป็นเจ้าภาพ	พิธีบ�าเพ็ญกุศล	
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		
ณ	วัดบุพพราชสโมสร	(วัดกลาง)	ต�าบลบึงกาฬ	อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ

สำ�นักงาน ป.ป.ช . ประจ�จังหวัดบึงกาฬ ร ่วมพิธ ี
แสำดงความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย 
พระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจ�จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
ร่วมเป็นเจ้าภาพ พธิบี�เพญ็กศุลสำวดพระอภธิรรมถวายเป็นพระราชกศุลแด่ 
พระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำ�นกังาน ป.ป.ช. ประจ�จงัหวดัชลบรุ ีร่วมกบั สำ�นกังาน ป.ป.ช. ประจ�ภาค 2 ถวายความอาลยั และ เป็นเจ้าภาพ 
พธิบี�เพ็ญกศุลสำวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกศุลแด่  พระบาทสำมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดยุเดช 

	 เมื่อวันที่ 	 26	 ตุลาคม	 2559	 เวลา	 14.09	 น.	 ณ	 ส�านักงาน	
ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดชลบุรี	 นายพรชัย	 ขวัญสกุล	 ประธานกรรมการ		
ป.ป.จ.	ชลบุร	ีพนัต�ารวจเอกอทิธพิล	กิจสวุรรณ	ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ		
ป .ป .ช . 	 (ด ้ านการตรวจราชการ ) 	 ปฏิ บัติ หน ้ า ท่ี ผู ้ อ� านวยการ	
ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าภาค	 2	 และนายวัฒนชัย	 ส้มมี	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดชลบุรี	พร้อมคณะเจ้าหน้าที่	 ได้ร่วมถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยในพิธี
ดังกล่าว	 นายพรชัย	 ขวัญสกุล	 ประธานกรรมการ	ป.ป.จ.	 ชลบุรี	 ได้กล่าว	
ค�าถวายอาลัย	 พร้อมน�าคณะยืนสงบนิ่งเพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	
เป็นเวลา	9	นาที
	 และในเวลา	 15.45	 น.	 ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่	 ได้เป็นเจ้าภาพ	
ร ่วมในพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป ็นพระราชกุศลฯ		
ณ	วัดใหญ่อินทราราม	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี
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ฉบับที่ 61 ประจำ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

ป.ป.ช. ตาก จับมือองค์ปกครองสำ่วนท้องถิ่น 69 แห่ง ร่วมใจต้านทุจริต 

		 เมื่อวันที่	 2	พฤศจิกายน	2559	 เวลา	 15.52	น.	
ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดศรีสะเกษ	 น�าโดย		
นายชาญชยั	พลศร	ีผูอ้�านวยการส�านกังาน	ป.ป.ช.	ประจ�า
จงัหวดัศรสีะเกษ	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที	่ได้ร่วมพิธบี�าเพ็ญ
กุศลสวดพระอภิธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ณ	วดัเจยีงอศีรมีงคลวราราม	ต�าบลเมอืงใต้	อ�าเภอเมอืง
ศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ

สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจ�จังหวัดศรีสำะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบ�เพ็ญกุศลสำวดพระอภิธรรม  
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 วนัองัคารที	่8	พฤศจกิายน	2559	นางสวุณา	สวุรรณจฑูะ	
กรรมการ	 ป.ป.ช.	 บรรยายพิเศษเรื่องแนวทางในการ
ป้องกัน	 และปราบปรามการทุจริต	 ใน	 อปท.	 ภายในงาน	
“อปท.	 ตากโปร่งใส	 ร่วมใจต้านทุจริต”	 ซึ่งจัดโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากร่วมกับ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�า
จังหวัดตาก	 ภายในงานมีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดตากกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก	ทั้ง	 69	 แห่ง	 โดยม	ี

นายเจริญฤทธิ์	สงวนสัตย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	ให้เกียรติ
มาเป็นประธานเปิดงาน	 พร้อมด้วยนายชาตรี	 ทองสาริ	
ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ด้านการตรวจราชการ)	
ร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตใน	 อปท.	 และ
แนวทางแก้ไขตลอดจนผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก	 และร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	 โรงแรม
เวียงตาก	ริเวอร์ไซต์	อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก
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วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”10

		 วันที่	 26	 ตุลาคม	 2559	นายรณรงค์	 เสาเหม	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดล�าพูน	 รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการส�านักงาน	 ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัด	
แม่ฮ่องสอน	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ณ	 บริเวณสนาม	
หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน	โดยมีเหล่าข้าราชการ	ภาคเอกชน	นักเรียน	และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	2,500	คน

	 ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดพัทลุง	ร่วมเป็นเจ้าภาพ	
พิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	
แด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		
ณ	วดัคหูาสวรรค์	(พระอารามหลวง)	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพทัลงุ

สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจ�จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ�เพ็ญกุศลสำวดพระอภิธรรม 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจ�จังหวัดแม่ฮ่องสำอน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจ�
จังหวัดแม่ฮ่องสำอน ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสำมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



	 	 เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2559		ที่ผ่านมา	พลต�ารวจเอก
วัชรพล	ประสารราชกิจ	ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	พร้อมด้วย
กรรมการ			ป.ป.ช.	ได้แก่	นายปรีชา	เลิศกมลมาศ	นายณรงค์		
รัฐอมฤต	พลต�ารวจเอก	สถาพร	หลาวทอง	พลเอกบุณยวัจน์		
เครือหงส์	 รวมทั้งนายสรรเสริญ	 พลเจียก	 เลขาธิการ	
คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู ้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่	 ป.ป.ช.		
ที่เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของส�านักงาน	ป.ป.ช.	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ซิตี้	
จอมเทียน	จังหวัดชลบุรี

สำัมมนาโครงการเพิ่มประสำิทธิภาพการบริหารจัดการของสำ�นักงาน ป.ป.ช.

	 วันจันทร์ที่	31	ตุลาคม	2559	นายปรีชา	เลิศกมลมาศ	
กรรมการ	ป.ป.ช.	(แถวยนืที	่5	จากซ้าย)	เดินทางไปตรวจเยีย่ม	
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดมหาสารคาม	เพื่อรับทราบ
รายงานผลการด�าเนนิงาน	ปัญหาอปุสรรคในการปฏบิติังาน	
และตดิตามความคบืหน้าในการจดัหาสถานทีใ่นการก่อสร้าง
อาคารส�านักงานฯ	พร้อมท้ังมอบนโยบายการท�างานให้แก่
เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดมหาสารคาม	
โดยม	ีนายพเิศษ	นาคะพนัธุ	์ผูช่้วยเลขาธกิารคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	 (ด้านการตรวจราชการ)	 (แถวยืนท่ี	 4	 จากซ้าย)		
นายเสกสรร	 สมมาตย์	 ผู ้อ�านวยการส�านักงาน	 ป.ป.ช.		
ประจ�าจังหวัดมหาสารคาม	 พร ้อมด ้วยข ้าราชการ		
และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจงัหวดัมหาสารคาม	
ให้การต้อนรับ

กรรมการ ป.ป.ช. ตรวจเย่ียมสำ�นกังาน ป.ป.ช. ประจ�จงัหวดัมหาสำารคาม พร้อมมอบนโยบายการท�งาน 
และสำร้างขวัญก�ลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

	 การประชุมในครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างวันที่	 13	 -	 15		
ตลุาคม	2559		เป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
และผู้บริหารส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ให้รับทราบร่วมกันเกี่ยวกับ
นโยบาย	แนวทางการบรหิารและเป้าหมายการด�าเนนิงานของ	
คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ตลอดจนการพฒันาประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิานราชการของผูบ้รหิารส�านกังาน	ป.ป.ช.	อนัเป็นการเพิม่		
ขดีความสามารถให้ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 มีความพร้อมในการ	
ท�าหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ	ระยะที่	3	
ร่วมกับทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
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	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ร ่วมถวายความอาลัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ด ้วยส�านึก	
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	 จึงได้จัดนิทรรศการ	
“ซื่อสัตย์สุจริต	 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”	 โดยมีพิธีเปิด	
อย่างเป็นทางการ	 ในวันศุกร์ที่	 18	พฤศจิกายน	2559	 เวลา		
11.45	–	12.00	น.	ณ	พิพิธภัณฑ์ต้านโกง	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	
(ถนนพิษณุโลก)	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร
	 โดยได้รบัเกยีรตจิาก	พลต�ารวจเอกวชัรพล	ประสารราชกจิ	
ประธานกรรมการ	 ป .ป .ช . 	 เป ็นประธานเป ิดงาน			
และหลังจากน้ัน	 เป็นการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 ต่อด้วยการ	
ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารม	ีและการร่วมลงนามถวายความ	
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	 ส�าหรบันทิรรศการ	“ซือ่สตัย์สจุรติ	ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท”	
ในครั้งนี้ 	 ประกอบไปด้วย	 2	 โซนนิทรรศการ	 ซ่ึงเป็น	

	 				เมื่อเร็วๆ	นี้	พลต�ารวจเอก
วชัรพล	ประสารราชกจิ	ประธาน
กรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นประธาน	
เปิดงานสัมมนาแนวทางการ
พัฒนางานด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในภูมิภาคอาเซียน	 ซ่ึง
จัดโดยสถาบันการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	สญัญา	ธรรมศักดิ	์ส�านกังาน	ป.ป.ช.	โดยมี	พลต�ารวจเอกสถาพร	หลาวทอง	กรรมการ	ป.ป.ช.	และ	
นายสรรเสริญ	พลเจียก	เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ร่วมงานด้วย	ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลีย์	ประตูน�้า	ถนนราชปรารภ	
กรุงเทพมหานคร
	 ส�าหรับการจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน	 ในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บุคลากรในหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน	
การทจุริตในภมูภิาค	และเพือ่เป็นการเสรมิสร้างเครอืข่ายของหน่วยงาน	ด้านการต่อต้านการทจุรติอย่างยัง่ยนื	และความร่วมมอื	
ระหว่างกนัในอนาคต	ตลอดจนเพือ่เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นประสบการณ์และความรูใ้นการป้องกันการทจุรติ	เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในภูมิภาค

ครบรอบ 17 ปี สำ�นักงาน ป.ป.ช. : เปิดนิทรรศการ “ซื่อสำัตย์สำุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร	
อนัเนือ่งมาจากพระราชกรณยีกจิ
และผลอันก ่อ เ กิดจากการ	
ทรงงานหนักของพระองค์	 จน
เกดิเป็นความสขุของทกุภมูภิาค
ทั่วไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
พระราชทานพระราชด�ารสั	และ	
พระบรมราโชวาทให้กับบุคคล
หรือคณะบุคคลในโอกาสต่าง	ๆ	

เพ่ือเป็นข้อคิดและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้
ประเทศเทศชาติมีความสงบสุขและความสามัคคี	รวมทั้งการ
ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และความซื่อสัตย์สุจริตจนก่อให้
เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย
	 อนึ่ง	 พิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว	 จัดข้ึนในวันที่	 18	
พฤศจิกายน	 2559	 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน	
ป.ป.ช.	 ครบรอบ	 17	 ปี	 ท้ังนี้ในภาคเช้ามีกิจกรรมตักบาตร	
พระสงฆ์	 ณ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 (สนามบินน�้า)	 ต่อด้วย	
พิธีพราหมณ์สักการะพระภูมิ	 –	 เจ้าท่ี	 การมอบรางวัล
บคุลากรส�านกังาน	ป.ป.ช.	ตามล�าดบั	และหลงัจากนัน้เป็นพิธี
พราหมณ์สักการะบูชาพระภูมิ	–	เจ้าที่	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.		
(ถนนพิษณุโลก)	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 และพิธีเปิด
นิทรรศการซื่อสัตย ์สุจริต	 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	
ตามล�าดับ

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดงานสัำมมนาแนวทางการพฒันางานด้านการต่อต้านการทจุรติในภมูภิาคอาเซยีน

อินไซด์ ป.ป.ช. /ข่าวอบรม/สัมมนา
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	 วันพุธที่	 21	กันยายน	2559	 เมื่อเร็วๆ	นี้	นายสรรเสริญ	พลเจียก		
เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ที่	1	จากขวา)	ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	ระหว่างส�านกังาน	
ป.ป.ช.	 ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 และส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	โดยมี	พลต�ารวจเอกวัชรพล	ประสารราชกิจ	ประธาน
กรรมการ	ป.ป.ช.	(ที่	2	จากขวา)	และนายพรเพชร	วิชิตชลชัย	ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (ที่	 3	 จากขวา)	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย		
ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคารรัฐสภา
	 ส�าหรับการลงนามบนัทกึข้อตกความร่วมมอืในครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือส่งเสริม	 สนับสนุน	 เผยแพร่	 และประสานให้เกิดการเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต	ให้กับส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
และส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และสร้างเครือข่ายป้องกัน

	 เมือ่วนัที	่3	ตุลาคม	2559	พลต�ารวจเอกสถาพร	หลาวทอง	
กรรมการ	 ป.ป.ช.	 เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก	
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาการทจุริต	ระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั	(ประเทศไทย)	
สภาวิศวกร	 สภาสถาปนิก	 และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์	ณ	กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
	 ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการต่อต้านการทจุรติแห่งชาติ	
(คตช.)	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 ได้ก�าหนดนโยบาย
ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ	 โดยให้ความส�าคัญในการน�าโครงการข้อตกลง
คุณธรรม	(Integrity	Pact)	มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
ของหน่วยงานภาครัฐ	ซึ่งข้อตกลงคุณธรรม	(Integrity	Pact)	
เป็นข้อตกลงร่วมกัน	3	ฝ่าย	ประกอบด้วย	หน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชนที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 และ
ผู้สังเกตการณ์ที่มาจากภาคประชาสังคม	 ซึ่งมีความส�าคัญ
ในการตรวจสอบการด�าเนินการของภาครัฐ	 โดยคัดเลือก

ป.ป.ช. ร่วมกับสำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสำภา และสำ�นักงานเลขาธิการสำภาผู้แทนราษฎร
ลงนามป้องกันคอร์รัปชัน ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังการโกง

และปราบปรามการทุจริต	 ในกลุ่มผู้ด�ารงต�าแหน่ง	
ทางการเมือง	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 พนักงานราชการ	 และ
ลูกจ้างให้มีกระบวนการเสริมสร้างบทบาทใน	
การเฝ้าระวัง	 และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ	
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ป.ป.ช. ร่วมเป็นสำักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาการทุจริต ระหว่าง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำภาวิศวกร สำภาสำถาปนิก และ 
สำภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

มาจากสมาคมวิชาชีพ	 ซึ่งเป็นผู ้ มีความรู ้ความสามารถ	
มีความเช่ียวชาญประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ	 เข้าร่วมเป็น	
ผู้สังเกตการณ์
	 การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต	 (MOU)	 ในครั้งนี	้
เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน	
การทุจรติ	ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปราม	
การทุจริต	 อันเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐ			
ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตฯิ		
ให ้เกิดผลอย่างเป ็นรูปธรรม	 รวมทั้งเป ็นการประสาน
ความร่วมมือในการตรวจสอบการด�าเนินการของภาครัฐ	
และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอด
จนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ	ซึง่จะก่อให้เกดิแนวทางการแก้ไขปัญหา
การทจุรติ	สร้างการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม	และสร้าง
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

อินไซด์ ป.ป.ช./ภาคีเครือข่ายต้านคอร์รัปชัน  www.nacc.go.th
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	 เมือ่เรว็ๆ	น้ี	พลต�ารวจเอกวชัรพล	ประสารราชกจิ	ประธาน
กรรมการ	 ป.ป.ช.	 (ที่	 4	 จากขวา)	 เป็นประธานในพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ	“บุคคลต้นแบบ”	ด้านความโปร่งใสใน
การจดัซ้ือจดัจ้างขององค์กร	ประจ�าปี	2559	ภายในงานเสวนา
โตะกลม	 “1	 ปี	 กับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ”	(รฐัวสิาหกจิไทย
ใสสะอาด	 : 	 Zero	 Tolerance	 &	 Clean	 State	
Enterprise)	 และงานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ	 และรางวัล
รัฐวสิาหกจิทีม่กีารพฒันาสูค่วามเป็นเลศิในการจัดท�าแผนงาน

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ปี 2559 วันพุธที่ 21 กันยายน 2559

เสริมสร้างคุณธรรม	 และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	
นอกจากนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	
รองนายกรัฐมนตรี	 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจไทยอย่างโปร่งใส”	 โดยมี	 พลต�ารวจเอกสถาพร	
หลาวทอง	 กรรมการ	 ป.ป.ช.	 และนายสรรเสริญ	 พลเจียก	
เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	
ณ	โรงแรมเบสเวสเทิร์น	พลัส	แวนด้าแกรนด์	ถนนแจ้งวัฒนะ	
กรุงเทพมหานคร

	www.nacc.go.thอินไซด ป.ป.ช./ภาคีเครือขายตานคอรรัปชัน
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ณ	โรงแรมเบสเวสเทิร์น	พลัส	แวนด้าแกรนด์	ถนนแจ้งวัฒนะ	ณ	โรงแรมเบสเวสเทิร์น	พลัส	แวนด้าแกรนด์	ถนนแจ้งวัฒนะ	
เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	
ณ	โรงแรมเบสเวสเทิร์น	พลัส	แวนด้าแกรนด์	ถนนแจ้งวัฒนะ	ณ	โรงแรมเบสเวสเทิร์น	พลัส	แวนด้าแกรนด์	ถนนแจ้งวัฒนะ	
เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	เลขาธิการคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย	
หลาวทอง	 กรรมการ	 ป.ป.ช.	 และนายสรรเสริญ	 พลเจียก	

นอกจากนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	
รองนายกรัฐมนตรี	 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจไทยอย่างโปร่งใส”	 โดยมี	 พลต�ารวจเอกสถาพร	รัฐวิสาหกิจไทยอย่างโปร่งใส”	 โดยมี	 พลต�ารวจเอกสถาพร	
รองนายกรัฐมนตรี	 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจไทยอย่างโปร่งใส”	 โดยมี	 พลต�ารวจเอกสถาพร	

นอกจากนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	
รองนายกรัฐมนตรี	 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การบริหารจัดการ

เสริมสร้างคุณธรรม	 และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	
นอกจากนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	
เสริมสร้างคุณธรรม	 และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2493 พรอมทั้งพระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม” และไดเสดจ็ออกผนวช 
ณ พระอโุบสถวดั พระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 เปนเวลา 15 วัน จึงไดทรงนํา
เอาหลักธรรมมายึดมั่นในการปกครองประเทศ เรียกวา 
ธรรมสําหรับพระราชา ไดแก
 1. ทศพิธราชธรรม 10 คือ ธรรมในการใช
พระราชอาํนาจและบาํเพญ็ประโยชนตออาณาประชาราษฎร 
ประกอบดวย (1) การให (2) การบรจิาค (3) ความประพฤติดงีาม 
(4) ความซื่อตรง (5) ความออนโยน (6) ความทรงเดช 
(7) ความไมโกรธ (8) ความไมเบียดเบียน (9) ความอดทน 
(10) ความไมคลาดเคลื่อนในธรรม
 2. จกัรวรรดวิตัร 12 คอื ธรรมอนัเปนพระจรยิานวุตัร
ทรงถือและอาศัยธรรมขอนี้เปนหลักสําหรับการปกครอง
ประเทศ ประกอบดวย (1) ควรอนุเคราะหคนในราชสาํนกัและ
คนภายนอก ใหมีความสุขไมปลอยปละละเลย (2) ความผูก
ไมตรีกับประเทศอื่น (3) ควรอนุเคราะหพระราชวงศานุวงศ 
(4) ควรเก้ือกูลพราหมณ คหบดีและคฤหบดีชน คือเกื้อกูล
พราหมณและผูอยูในเมอืง (5) ความอนุเคราะหประชาชนท่ีอยู
ในชนบท (6) ควรอนเุคราะหสมณพราหมณ ผูมศีลี (7) ควรจกั
รักษาฝูงเนื้อ นก และสัตวทั้งหลายมิใหสูญพันธ (8) ควรหาม
ชนทัง้หลายมใิหประพฤตผิดิธรรม และชกันาํดวยตนเองใหอยู

ในกศุลสจุรติ (9) ควรเลีย้งดูคนจน เพือ่มใิหประกอบการทุจริต
และอกศุลตอสงัคม (10) ควรเขาใกลสมณพราหมณเพือ่ศกึษา
บุญและบาป กุศลและอกุศลใหแจมชัด (11) ควรหามจิตมิให
ตองการไปในที่ที่พระมหากษัตริยไมควรเสด็จ (12) ควรระงับ
ความโลภมิใหปรารถนาในลาภที่พระมหากษัตริยมิควรจะได
 3. ราชสงัคหวตัถ ุ4 คอืพระราชจรยิาวตัรอนัเปน
ท่ียึดเหน่ียวนําใจประชาชนสําหรับเปนแนวทางในการวาง
นโยบายปกครองบานเมืองเปนหลักธรรมอันเปนเครื่องชวยใน
การวางนโยบายบรหิารบานเมอืงใหดาํเนนิไปดวยด ีประกอบดวย 
(1) สสัสเมธะ ความเปนผูฉลาดปรชีาในการพจิารณาถึงผลติผล
อันเกิดข้ึนในแผนดินแลวพิจารณาผอนผันจัดเก็บเอาแต
บางสวนแหงสิง่น้ัน (2) ปุรสิเมธงั ความเปนผูฉลาดในการดคูน
สามารถเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหความถูกตองและ
เหมาะสม รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ  (3) สัมมาปาสะ 
การบริหารงานตองใจประชาชน ความรูจักผูกผสานรวมใจ
ประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ (4) วาจาเปยยะ ความเปน
บุคคลท่ีมีวาจาไพเราะ รูจักผอนส้ันผอนยาวตามเหตุการณ 
ตามฐานะและตามความเปนธรรม เปนวาจาอันประกอบดวย
เหตุผลมีประโยชนเปนทางแหงความสามัคคี ทําใหเกิดความ
เขาใจอันดีและความนิยมเชื่อถือ
 การนําหลักธรรมมาใชในการปกครองประเทศ
ดังกลาว สะทอนใหเห็นวาทรงยึดม่ันในความประพฤติดีงาม 
ความซื่อสัตยสุจริต และความไมโลภ จะเห็นไดอีกวามิใช
เพียงยึดมั่นในธรรม แตไดแสดงใหเห็นเปนตัวอยางจริง 
ในพระราชจรยิาวตัรตาง ๆ  โดยแสดงใหเหน็ถึงความเรยีบงาย

พระมหากรุณาธิคุณของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9
กับการปลูกฝัง

ความซ่ือสัตย์สุจริต
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ประหยัด พอเพียง และเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนอืน่ใด ซ่ึงเปนพืน้ฐานสาํคญัทีจ่ะปลกูฝงใหคนไมโลภ
ซึ่งความไมโลภเปนบอเกิดของความซื่อสัตยสุจริต ไดแก
 1. หองทรงงาน ในพระตําหนักจิตรลดา เปนหอง
ขนาดเล็ก 3 x 4 เมตร มีวิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร 
คอมพิวเตอร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ แผนท่ี 
และเคยมีพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งวา “....สํานักงานของทานคือ
หองกวาง ๆ  ไมมเีกาอี ้มพีืน้ แลวทานกมอยูทีพ่ืน้....” คร้ังใดทีอ่อก
ตรวจภายนอกจะทรงรับสั่งกับขาราชการบริหารเสมอวา 
ใหนัง่รถรวมกนั เรยีกวา “นัง่รถหารสอง” เพราะนัง่คนละคันนัน้
เปนการสิ้นเปลืองอีกทั้งไมโปรดใหมีขบวนยาวเหยียดดวย 
ภายในรถยนตพระที่ น่ังเรียบงาย มีเพียงถังขยะเล็ก ๆ 
กับที่ทรงงานเทานั้น 
 2. ฉลองพระองคและเครือ่งประดบั ฉลองพระองค
ธรรมดา หอยกลองถายภาพเปนที่พระศอ มิทรงโปรด
สวมใสเคร่ืองประดับใด ๆ ยกเวนนาฬกาขอมือ และเมื่อ
ฉลองพระองคชาํรดุเลก็ ๆ  นอย ๆ  โปรดใหชนุบาง เปล่ียนยางยืดบาง
ถาไมจําเปนจะไมตัดใหม นอกจากนี้ ฉลองพระบาทที่เกาจน
แทบซอมไมได พระองคก็ยังไมทิ้ง นําไปซอมแลวนํากลับไป
ใชตอ

 3. หลอดยาสพีระทนต พระองคทรงใชดามแปรงรีด
จนยาสพีระทนตหมดจนเกลยีวคอหลอด เปนสิง่ทีค่อยเตอืนใจ
ใหประชาชนรูจักประหยัด อดออม พอเพียง รูจักใช ไมใชของ
ฟุมเฟอยเกินความจําเปน
 4. เรือใบฝพระหัตถและความซื่อสัตยใน
การแขงขัน ทรงตอเรือใบดวยฝพระหัตถของพระองคเอง
ดวยวธิกีารงาย ๆ  จากเครือ่งมอืชางไมธรรมดาและวสัดุราคาประหยดั 
สามารถหาไดภายในประเทศ เปนสิ่งที่คอยสอนใหประชาชน  
มีความมานะบากบั่น
 ครั้งหนึ่งทรงแขงขันเรือใบ เมื่อออกจากจุดสตารท
ไปไมนาน ก็ทรงกลับมา ทรงแจงใหทราบวาเรือใบไปโดนทุน
กลางทะเลซึ่งผิดกติกา แมไมมีใครเห็น แตไดแสดงใหเห็นถึง
แบบอยางของความซื่อสัตย
 5. ขาวผดั 1 จาน เมือ่ป 2527 เสดจ็เขาคอ จงัหวัด
เพชรบูรณ เมือ่กลบัจากทาํภารกิจ ไดมขีาราชการหลายคนเขาไป
ในโรงครวัเพือ่กนิขาวผดัแหงๆ ตดิกนกระทะ แตมขีาวผดัไขดาวอยู 
1 จาน ถกูวางไว จะมคีนหยบิไปกนิ มเีสยีงตะโกนบอกวาจานนัน้
เปนของพระเจาอยูหวั แสดงใหเหน็ถงึความเรยีบงาย พอเพยีง
 6. ดินสอทีมี่ยางลบ พระองคโปรดการใชดนิสอแทน
การใชปากกา เพราะเขียนผิดสามารถลบไดงายทรงใชดินสอ
จนสั้นกุด และใชเพียง 12 แทง ตอปเทานั้น
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 7. เสียสละ พระองคเสด็จไปปฏิบัติภารกิจ เยี่ยม
ราษฎรและแกไขปญหา แมเจอแดด เจอฝน เจอถนนขรุขระ
ลําบาก ถิ่นทุรกันดาร ขับรถลุยนํ้าเอง เดินลุยปา แสดงใหเห็น
ถึงการเสียสละ ความสุขสวนตน มุงทําประโยชนตอสวนรวม 
อยางไมยอทอ ไมหวาดหวั่นตอความยากลําบาก
 นอกจากพระจริยวตัร ทีท่รงแสดงใหเหน็เปนตวัอยาง
เกี่ยวกับความไมโลภ พอเพียง รูจักใช ขางตน อันเปนพื้นฐาน
ของการสรางวฒันธรรม ซือ่สตัย สจุรติ ขึน้ในสงัคมแลว พระองค
ทานยังไดมีพระราชดํารัสในเกือบทุกโอกาส เพ่ือปลูกฝง
คนไทยในเรื่องนี้ในทุกแวดวงและทุกเพศทุกวัย ไดแก
 1. พระราชทานใหภาคสวนทีท่าํงานดานกระบวนการ
ยุติธรรม ตองทํางานอยางไมมีอคติ “อคตินั้น แปลวาทําอะไร
ที่ไปในทางที่ไมควรจะไป ถาปราศจากอคติก็หมายความวา
ไปในทางที่ควรจะไป ทางที่ควรจะไปน้ันคืออะไร ก็คือ
ความซื่อสัตย สุจริต ความเสียสละ ความตั้งใจแนวแน 
ความตั้งใจท่ีจะเปนประโยชนตอสวนรวม การทําประโยชน
แกสวนรวมนี้ ยอมทําใหเกิดประโยชนตอตนเองดวย ทําใหมี
ความเจริญรุงเรือง ทําใหมีความพอใจ มีความสุขใจทุกอยาง” 
(16 ธันวาคม 2525)
 2. พระราชทานเพื่อปลูกฝงใหคนไทยนิยมชมชอบ
ความซื่อสัตยสุจริต “ถาเราขัดเกลาจิตใจของเรา จะเปนเด็ก
หรือผูใหญ เปนผูที่มีหนาที่ใดๆ ดวยความเขมแข็ง ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ดวยความเสียสละก็สามารถที่จะสรางชีวิตท่ีมี
ความสุขที่มีประโยชนได” (18 มีนาคม 2525)
 3. พระราชทานแกเยาวชนเนื่องในวันเด็กแหงชาติ 
ป 2531 “ ความซือ่สตัยสุจรติเปนพืน้ฐานของความดทีกุอยาง 
เด็กๆ จึงตองฝกฝนใหเกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้น
เปนคนดมีปีระโยชนและมชีีวติทีส่ะอาดทีเ่จรญิมัน่คง” หรอืที่
พระราชทานแกคณาจารยโรงเรยีนตางๆ เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 
2523 “ ผูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แมจะมีความรูนอย 
กย็อมทาํประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวา ผูทีม่คีวามรูมาก
แตไมมีความสุจริตไมมีความบริสุทธิ์ใจ”

 4. พระราชทานใหบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา เชน 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(8 กรกฎาคม 2520) “การท่ีจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลท่ีพึง
ปรารถนาคือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัย
ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต 
บริสุทธิ์ใจและความถูกตองประกอบดวย”
 ดงันัน้ จากตวัอยางขางตนทัง้ธรรมสาํหรบัพระราชา 
พระราชจรยิาวตัรทีป่ฏบิตัตินใหประชาชนเหน็เปนแบบอยาง 
การปลกูฝงผานพระราชดาํรสัเกอืบทุกโอกาส ลวนมกีารสอดแทรก
เรื่องการปลูกฝ งความซื่อสัตย  สุจริตทั้งสิ้น จึงถือเป น
พระมหากรุณาธิคุณตอวงการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางหาที่สุดมิได
 นอกจากนี ้พระองคทานไดมพีระมหากรณุาธคุิณตอ 
สํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อเร็วๆ นี้  อีก 2 เรื่อง คือ
 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหสลัก
พระปรมาภิไธย ยอ ภปร. ซ่ึงเปนตราสัญลักษณประจํา
พระองค ไวประดิษฐานผาทิพยดานหนาของพระพุทธรูป
ประจําสํานักงาน ป.ป.ช. และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานช่ือพระพทุธรปูประจาํสาํนกังาน ป.ป.ช. เมือ่วนัที่
19 มิถุนายน 2558 วา  
 “พระพทุธมงคลนาถศาสดา” หมายถงึ “พระพทุธเจา
เปนพระบรมศาสดาที่ทรงเปนที่พึ่งอันเปนสิริมงคล”
 2. สํานักงาน ป.ป.ช. ขอรับพระราชทานอัญเชิญ
ผาพระกฐินพระราชทาน ไปถวายยังพระอารามหลวง
เปนประจาํทุกป สําหรบัป 2559 น้ี ไดพระราชทานใหสาํนกังาน 
ป.ป.ช. ถวายผาพระกฐิน ณ วัดสรอยทอง บางซื่อ กรุงเทพฯ 
ในวันศุกร ท่ี 28 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นับเปน
พระมหากรณุาธคุิณหาทีส่ดุมไิด และการถวายผาพระกฐนิครัง้นี้
เปนการถวายเปนพระราชกุศลอีกดวย   
  ธรรมะ, พระราชจริยาวัตรและพระราชดํารัสท่ีเปน
แบบอยางดังกลาว ขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงาน 
ป.ป.ช. จะไดนอมนําไปปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทสืบไป



พระผู้เป็นต้นแบบแห่งคุณธรรม
 “ปัญหาการทุจริตคอร ์ รัปชัน”  นับเป ็น 
ป ัญหาใหญ ่ของประเทศ ที่ส ่ งผลกระทบในวงกว ้าง  
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤนดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ได้ทรงรบัรูถ้งึปัญหาดังกล่าวและพระราชทาน
พระบรมราโชวาท เพ่ือเป็นแนวทางแก่ข้าราชการและประชาชน 
ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
 ขณะเดยีวกนัหน่วยงานด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตที่ส�าคัญในปัจจุบันคือ ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) วันนี ้
“ทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เดลินิวส์” จึงมาพูดคุยกับ 
“สรรเสริญ พลเจียก” เลขาธิการ ป.ป.ช. เพื่อขยายความ 
ให้เหน็ถงึพระมหากรณุาธคิณุด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดย : นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 เลขาธิการ ป.ป.ช. เริ่มต้นเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่า ถ้านึกย้อนไปตั้งแต ่
พระองค์ท่านเถลงิถวลัยราชสมบตั ิได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง 
มหาชนชาวสยาม” ซึง่เป็นการใช้ธรรมะของพระองค์ในเรือ่ง
ทศพธิราชธรรม ซึง่พระองค์ท่านได้น�าหลกัการเหล่านีม้าใช้ใน
การปกครองอาณาประชาราษฎร์ เราจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาท
ทุกครั้งที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้ในโอกาสต่างๆ โดยพระองค์
ท่านมักจะใช้ค�าพูดในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก 
เกือบทั้งนั้น รวมท้ังการให ้พระบรมราโชวาทแก ่คนที ่
ปฏิบัติหน้าท่ีข้าราชการ พระองค์ท่านตรัสว่าให้ท�าประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ให้นึกถึงส่วนรวม 
มากกว ่าส ่วนตนเพื่อ เป ็นภูมิคุ ้ มกันให ้กับคนที่ จะไป 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ส�าคัญในเรื่องของ 
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทหาร 
ต�ารวจ อัยการ ศาล ที่เข้าเฝ้าฯ ทุกครั้ง
 พระองค์ท่านจะตรัสถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยความซ่ือสัตย์สุจริตนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนตนเอง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนเงินภาษี ไม่เบียดเบียน
งบประมาณแผ่นดิน ไม่คดโกง นอกจากน้ันยังจะต้องมีการ
ใช้สติปัญญาด้วย เพราะการใช้ปัญญาไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ใช้ปัญญาไปในทางไม่ควรโดยไม่มีสติก�ากับ ความโลภ
การอยากได้ของหลวง การเบียดเบียนคนที่มาติดต่อราชการ 
ท�าให้การท�างานเกิดความเดือดร้อน ไม่มีคุณธรรม ท้ายที่สุด

คือความอดทนในการท�างานและการให้ ซึ่งพระองค์ได้สอน
และท�าให้เห็นแล้ว ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในการท�าหน้าท่ี
พระเจ้าแผ่นดนิของพระองค์ ซึง่ข้าราชการกค็วรจะท�างานโดย
การให้แบบไม่หวงัผลตอบแทน ท้ายทีสุ่ดผลของการท�าความดี
จะส่งผลต่อตัวเราเองอยู่แล้ว ทั้งนี้พระองค์ท่านไม่ได้ตรัส
โดยตรงเกี่ยวกับการต้องไปป้องกันการทุจริต หรือต้องไป
ปราบปรามการทุจริต แต่ท่านจะพูดในลักษณะของความ
ซื่อตรง ความซื่อสัตย์
 “พระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูห่วั
รชักาลท่ี 9 เกีย่วกบัการปองกนัและปราบปรามการทุจรตินัน้

 “เราไว้ทุกข์ อาจจะทําเพื่อระลึกในทางจิตใจ แต่สิ่งที่พระองค์ท่าน
อยากเหน็คอืข้าราชการ เจ้าหน้าทีรั่ฐทํางานเพือ่ประโยชน์ของแผ่นดนิ 
ประโยชน์ของประเทศชาติ อย่างที่พระองค์ท่านได้ทําให้เราเห็น”
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บางคนอาจมองไม่เหน็ว่าพระองค์ท่านทาํเกีย่วกบัการปองกัน
หรอืปราบปรามการทุจรติอย่างไร แต่จริงๆ แลวสิง่ท่ีพระองค์
ท่านใหไวทั้งหมดนั่นแหละคือภาพรวมในการปองกัน
ไม่ใหประเทศตกไปอยู่ในอบายมุขของการทุจริตคอร์รัปชัน 
ถาทุกคนปฏิบัติแบบนี้ ก็เชื่อว่าการกระทําทุจริตที่ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การไปแสวงหา
ประโยชน์จากการใชอํานาจในตําแหน่ง การแต่งตั้งโยกยาย
โดยไม่เปนธรรมก็จะไม่เกิดขึ้น”
 แต่สิ่งที่พระองค์ท่านท�ามีการแฝงไว้ด้วยทศพิธราชธรรม 
ด้วยหลักธรรมทางศาสนาต่างๆ ที่สั่งสอนให้ทุกคนประพฤติ
ปฏบิตัติามนัน้ หากได้ท�าความเข้าใจให้ดว่ีาถ้าทกุคนคดิ ทกุคน
ปฏิบัติให้ได้เหมือนพระองค์ท่าน ก็เช่ือว่าปัญหาในเร่ือง
การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น การอยากร�่าอยากรวยจะน้อยลง
ไป เพราะทุกคนก็จะมีความสุขโดยยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 ผมอยากเชญิชวนให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐทัง้หมด ทัง้ข้าราชการ
พลเรอืน ทหาร ต�ารวจ รัฐวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐั หากอยากท�าความดเีพือ่พระเจ้าอยู่หวั
ในเรื่องภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นับแต่เวลานี้ท่านท�าได้ โดยในชีวิตข้าราชการที่เหลืออยู ่ 
ถ้าท่านน้อมน�าเอาหลกัธรรมหรือหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
ของพระองค์ท่านมายึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
กเ็ชือ่ว่าทกุคนจะประสบผลส�าเรจ็และมคีวามสขุกบัการท�างาน 
มคีวามสขุในชวีติครอบครัว จงึอยากให้ทกุท่านอทุศิเวลาทีเ่หลอื
ท�างานเพื่อสนองนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐกาลที่ 9 ที่ได้ทรงวางรากฐานไว้
 “เราไวทุกข์ อาจจะทําเพื่อระลึกในทางจิตใจ แต่ส่ิงที่
พระองค์ท่านอยากเห็นคือขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐทํางาน
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ประโยชน์ของประเทศชาติ 

อย่างที่พระองค์ท่านไดทําใหเรา
เห็น”

        ในส่วนของ ป.ป.ช.ใน
ฐานะองค์กรหลักในการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต
สามารถน�าแนวพระบรมราโชวาท
ของพระองค์มาปรับใช้ในงาน

ด้านนี้ โดย ป.ป.ช. มีค่านิยม
อ ง ค ์ ก ร คื อ  “ ซื่ อ สั ต ย ์ 
เปนธรรม มืออาชีพ” ซึ่ง
ทีผ่่านมาเรามีความซือ่สตัย์

และความเป็นธรรมซึ่งเป็นหลักท่ีเราท�าอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เรา
อยากท�าคือ เรื่องความเป็นมืออาชีพ ตามที่พระองค์สอนให้
เรามีความรอบรู้ การน�าเอาวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการท�างาน ซ่ึงพระองค์ท่านจะทรง
น�าองค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้ในการท�าพระราชกรณียกิจของ
พระองค์เสมอ ทั้งนี้ ป.ป.ช.ก็มองว่าในอนาคตจะต้องใช้ระบบ
ดจิติอลเข้ามาใช้ประยกุต์กบัการท�างานของเรา เพือ่ให้มคีวาม
เป็นมืออาชีพ

 เลขาธิการ ป.ป.ช. ยังเล่าถึงสถานการณ์การทุจริต
ในปัจจุบันและแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคตว่า ขณะนี้
สถานการณ์การทุจริตในประเทศเป็นแนวโน้มที่ดีขั้น โดยมี
ปัจจัยมาจากเจตจ�านงในทางการเมืองท่ีจะป้องกันการทุจริต 
ซึ่งรัฐบาลมีแนวคิดที่จะต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงใจ ปฏิบัติ
ให้เห็น และหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีในด้านนี้ก็มีการบูรณาการ
การท�างานกันมากข้ึน รวมท้ังตัวเจ ้าหน้าท่ีของรัฐเอง
ก็เช่ือว่าไม่อยากท�าการทุจริตแล้ว เพราะหากท�าจะต้อง
ถูกลงโทษด้วยความรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น พอทุกคน
เห็นผลแบบนี้ก็เริ่มถอยกลับมาอยู ่ในครรลองคลองธรรม
ในการท�างานเพิ่มมากข้ึน และภาคเอกชน สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคมเอง ก็เข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้น
 นอกจากนั้น ศอตช. ก็พยายามที่จะหาแนวทางส่งต่อ
เจตจ�านงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่แน่วแน่
ส่งต่อไปยงัรฐับาลต่อไป ท�าอย่างไรให้มกีารเดนิต่อในแนวทางนี้
นั่นคือการวางกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ต้องวางไว้
เป็นสภาพบงัคบั หากรฐับาลเข้ามาต้องท�าแบบนี ้จะไปเปลีย่น
นโยบายกลับหัวกลับหางเหมือนท่ีผ่านมาก็ไม่ได้ ซ่ึงเป็น
พื้นฐานในทางกฎหมายที่ต้องวางไว้
 “คนที่จะคิดเขามาเล่นการเมือง หรือคิดจะเขามา
บริหารประเทศตองคิดอย่างเดียวคือเขามาเพื่อใชความรู
ความสามารถท่ีมีอยู่เขามาช่วยเหลือประเทศชาติใหเจริญ
รุ่งเรือง ไม่ใช่เขามาเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ
พวกพอง ตองยึดหลักตรงนี้”

อย่างที่พระองค์ท่านไดทําใหเรา
เห็น”
       ในส่วนของ ป.ป.ช.ใน
ฐานะองค์กรหลักในการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต
สามารถน�าแนวพระบรมราโชวาท
ของพระองค์มาปรับใช้ในงาน

ด้านนี้ โดย ป.ป.ช. มีค่านิยม
ที่มา : บทสัมภาษณ นายสรรเสริญ พลเจียก 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คอลัมน ตรวจการบาน “พระผูเปนตนแบบแหงคุณธรรม”

หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับประจําวันเสารที่ 29 ตุลาคม 2559
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

Executive talk นานาทัศนะผู้บริหาร

ยกระดับ
ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของประเทศไทย

 www.nacc.go.th

3

1

2

4

5

6

ยุทธศาสตร 6 ด้าน

สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยกระดับ
เจตจํานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้น

การทุจริต
เชิงนโยบาย

พัฒนา
ระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ปฏิรูป

กลไกและกระบวนการ
การปราบปราม
การทุจริต 
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 ยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เริ่มต้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 
พ.ศ. 2559 โดย พลต�ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการ ป.ป.ช ได้มอบนโยบาย ให้คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และคณะยกร่าง
ยทุธศาสตร์ชาตฯิ ให้ด�าเนนิการยกร่างยทุธศาสตร์ฯ ระยะที ่3 
ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟังความคิดเห็น
จากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
ในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้าน  
เพือ่ก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์ชาติ ทีส่ามารถยกระดับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม มีกลไก 
การบูรณาการการท�างาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้ 
การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถน�าไปใช ้ 
ในการจัดท�าค�าของบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช ้
เป ็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได ้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร ์ชาติว ่าด ้วยการป ้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ฉบับสมบูรณ์ ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” ก�าหนดพันธกิจหลัก เพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 
การปราบปรามการทจุรติ และยกระดบัดชันกีารรบัรู ้การทจุรติ 
ของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพือ่ให้เป็นมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัจาก 
ทัง้ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้มกีารก�าหนดแนวทางและกลไก 
ในการด�าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที  
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถน�าไป
ปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เพือ่ให้ประเทศไทยของเรา สามารถยนืหยดัอยูไ่ด้อย่างสง่างาม 
ท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และ
เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐั แปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  สู่การปฏิบัติ โดยก�าหนดไว้ใน
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปีและแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี รวมท้ัง 
สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครฐัด�าเนนิการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ ด้วย 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”22
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เปดตำนาน ป.ป.ช. จังหวัด
(ตอนที่ 2)

ทวิชาติ  นิลกาญจน์ ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

  ต ่อมาเมื่อการด�าเนินงานในช ่วง

โครงการน�าร่อง 1 ปี สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน

2551 เป็นสมยัทีม่เีลขาธกิารคณะกรรมการป.ป.ช.

รักษาการชื่อนายสมชิต สตภูมินทร์ ต่อเนื่องถึง

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชื่อนายปรีชา  

เลิศกมลมาศ ปรากฏว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ประสงค์จะขยายโครงการน�าร่องดังกล่าวต่อ

ไปอีก 1 ปี เพื่อเป็นการเตรียมการและรองรับ

กับมาตรา 246 วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต่ไม่สามารถ

ด�าเนินการเหมือนช่วงโครงการน�าร ่องได ้ 

เน่ืองจากกรมบัญชีกลางให้ข้อเสนอแนะว่า

ในเมือ่โครงการน�าร่องหมดไปแล้ว หากส�านกังาน 

ป.ป.ช. มนีโยบายจะให้มสี�านกังาน ป.ป.ช. ประจ�า

จังหวัด ก็ควรจะด�าเนินการในลักษณะที่ให้

เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานประจ�า มิใช่ลักษณะของ

การไปราชการ ขณะเดียวกันหากจะจัดท�าเป็น

โครงการใหม่ โดยมเีนือ้หาและวธิกีารเป็นท�านอง

เดยีวกบัช่วงน�าร่อง ก็ท�าไม่ได้ เพราะจะเป็นการ 

abuse กฎหมาย ตามค�าแนะน�าของกรรมการ 

ป.ป.ช. (นายวิชัย วิวิตเสวี) จึงดูเหมือนว่า

บทความพิเศษ

มันไมแน

 www.nacc.go.th

สามสิ่งที่มนุษย์ต้องพบแน่ ๆ คือ 1. มันไม่แน่ 
2. มันไม่ได้ดั่งใจ 3. มันไม่มีอะไรสมบูรณ์

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”24



ทวิชาติ  นิลกาญจน์ ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

การท�างานเกีย่วกบัป.ป.ช. จงัหวดัจะพบกบัค�าว่า “มนัไม่แน่” 

เข้าแล้วว่าจะมีหรือไม่มีป.ป.ช.จังหวัด ให้มีเป็นรูปแบบไหน 

ท้ายที่สุดคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงให้ยกเลิกโครงการจัดตั้ง 

คณะอนุกรรมการประสานงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด 

(โครงการน�าร่อง) รวมถึงคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ 

และหน่วยประสานงานส่วนกลางฯ แต่ด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 246 วรรคท้าย 

บัญญัติให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ�าจงัหวดัไว้ ดังน้ันจึงต้องมกีารเตรียมความพร้อมในเร่ืองนี ้

ไว้ล่วงหน้า ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ 

ในส่วนของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ�าจังหวัดจะมีผลบังคับใช้ (ซึ่งต่อมา พ.ร.บ.ประกอบฯ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 เมษายน 2554  

แต่ในส่วนของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตประจ�าจังหวัด 

ให ้ ใช ้ บังคับเ ม่ือพ ้นก�าหนดสองป ีนับแต ่วันที่  พ.ร.บ.  

ประกอบฯ นี้ ใช้บังคับ) และควรจัดตั้งหน่วยงานภายใน 

ทีรั่บผดิชอบเตรยีมงานเร่ืองน้ีโดยตรงแทนทีจ่ะเป็นงานฝากอยู่

ในส�านักใดส�านกัหนึง่ อนัเป็นทีม่าของมตคิณะกรรมการ ป.ป.ช. 

คร้ังที ่62/2551 เม่ือวนัที ่21 ตลุาคม 2551 เหน็ชอบให้ด�าเนนิ

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประจ�าจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และให้แต่งตั้ง 

คณะอนกุรรมการบรหิารโครงการเตรยีมความพร้อมในการจดั

ตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ�าจังหวัด  

(มีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน

อนุกรรมการ และต ่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป ็นคณะ

อนุกรรมการอ�านวยการจัดต้ังส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�า

จงัหวดัและกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประจ�า

จังหวัด) รวมทั้งให้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการ ส�านักงาน ป.ป.ช. 

จงัหวดั (ต่อมาภายหลงัเปลีย่นชือ่เป็น ศนูย์บริหารงาน ป.ป.ช. 

จังหวัด) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อน

และเตรียมความพร้อม

  ศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัด เริ่มปฏิบัติงาน

ด้วยอัตราก�าลังข้าราชการ 5 คน ลูกจ้าง 2 คน ภายใต้การ

ก�ากับควบคุมของรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(นายสรรเสริญ พลเจียก) งานทุกอย่างต้องเร็ว จะเร็วได้ต้อง

แยกกันท�างานในท�านอง “นายมีโค่นไผ่ นายใจขุดหลุม  

นายชัน้นายชุ่ม คุมกนัไปเกีย่วแฝก เอาโว้ยย้ายแยก เลกิงาน 

ข้าจะแจก ของแปลก ๆ ให้กิน” การด�าเนินการเตรียม

ความพร้อมในการจัดตั้งส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดและ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ�าจังหวัด  

จึงเริ่มต้นและแบ่งงานกันท�า

 1. คิดรูปแบบการจัดตั้ง ต้องแยกพิจารณาเป็น 
2 ประเด็น 
 ประการแรก การจดัตัง้กรรมการป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตประจ�าจังหวัด จ�าเป็นต้องมีทุกจังหวัด รวม 76 

จังหวัด (ไม่นับกรุงเทพมหานคร) เพราะรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก�าหนดไว้ โดยเมื่อ พ.ร.บ.  

ประกอบฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 บังคับใช้ไปแล้ว 2 ปี หรือ 

เดอืนเมษายน 2556 ถงึจะมกีารจดัตัง้ ซึง่การก�าหนดคณุสมบตัิ 

กระบวนการสรรหา อ�านาจหน้าที่ อัตราค่าตอบแทนและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบฯ  

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้อง

ไปออกระเบียบว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตประจ�าจังหวัด มารองรับต่อไป 

 ประการทีส่อง การจดัตัง้ส�านกังาน ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัด 

สามารถด�าเนินการได้ทันที เพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

งานระดับจังหวัด ให้สามารถรองรับการมีกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประจ�าจังหวัดในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดตั้งส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด

เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107  

แห่ง พ.ร.บ. ประกอบฯ พ.ศ.2542 ท้ังนี้ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้ส�านกังาน ป.ป.ช. โดยศนูย์บรหิารงาน 

ป.ป.ช. จังหวัดจัดท�ารายละเอียดรูปแบบการจัดตั้งที่

 www.nacc.go.th

การน�เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่พจิารณาทัง้ 3 รปูแบบ จะต้องมีการ
เปรยีบเทยีบข้อดข้ีอเสยี ประมาณการงบประมาณทีจ่ะใช้ในแต่ละรูปแบบ 

ซึง่การจะค�นวณงบประมาณได้ จะต้องมกีารวิเคราะห์โครงสร้างอัตราก�ลงัก่อน
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ควรจะเป็นมาน�าเสนอ ศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัด 

จึงได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อเสนอรูปแบบจัดตั้ง 

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 ก. ผลการประเมนิในช่วงโครงการน�าร่อง โดยมหาวทิยาลยั 

4 แห่ง 4 ภาค ที่เสนอว่าการจัดตั้งในระยะต่อไป ควรจัดตั้ง 

เป็นกลุ่มจังหวัดหรือเป็นศูนย์ภาค มากกว่าจะขยายไปครบ

ทุกจังหวัด

 ข. การส�ารวจความคิดเห็นข้าราชการและลูกจ้าง 

ส�านักงาน ป.ป.ช. เกีย่วกบัรปูแบบการจดัตัง้ส�านกังาน ป.ป.ช. 

ประจ�าจังหวัด โดยใช้แบบส�ารวจจ�านวน 252 ชุด (ขณะนั้น 

ปลายปี 2551 ข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ช. มีประมาณ  

600 คนเศษ) พบว่า ร้อยละ 67.8 เห็นว่าควรจัดตั้งใน 

รูปแบบเขตพื้นที่ และร้อยละ 32.2 เห็นว่าควรจัดตั้งพร้อมกัน

ทุกจังหวัด นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้อยละ 58 มีความประสงค์

สมคัรไปอยูจ่งัหวัด ร้อยละ 38.8 ไม่ประสงค์สมคัรไปอยูจั่งหวดั 

และร้อยละ 3.2 ไม่ตอบ

 ค. จากข้อมูลข้างต้น ศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัด 

จึงได้จัดท�าเค้าโครงร่างรูปแบบการจัดต้ังเป็นแบบเขตพื้นที่ 

แต่ต้องมาวิเคราะห์ว่าจะจัดตั้ง จ�านวนกี่พื้นที่ถึงจะเหมาะสม  

คุ้มค่าและสมประโยชน์กับทางราชการมากท่ีสุด จากนั้นจึง

ต้องค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ ประกอบด้วยการ

แสวงหาข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ 

ใกล้เคียงกับส�านักงาน ป.ป.ช. และมีส�านักงานอยู่ในจังหวัด

หรอืเป็นเขตพืน้ทีม่าเปรยีบเทยีบ ได้แก่  ส�านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดิน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรมภาค กกต. ป.ป.ท. เป็นต้น 

ท้ายที่สุด จึงเห็นพ้องกันว่าจะน�าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

พิจารณารวม 3 รูปแบบเปรียบเทียบกันคือรูปแบบที่ 1 จัดตั้ง

พร้อมกนัทกุจงัหวดั รปูแบบที ่2 จดัตัง้ 9 เขตพืน้ท่ีไปก่อนตาม

ศาลยตุธิรรมภาค มเีขตอ�านาจครอบคลมุจังหวดัใกล้เคยีง และ

รูปแบบที่ 3 จัดตั้ง 15 เขตพื้นที่ไปก่อนตามภูมิภาคของ สตง.  

มีเขตอ�านาจครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง 

 ง. ในการน�าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ

พิจารณาทั้ง 3 รูปแบบ จะต้องมีการเปรียบเทียบข้อดี

ข้อเสีย ประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละรูปแบบ 

ซึ่งการจะค�านวณงบประมาณได้ จะต้องมีการวิเคราะห์

โครงสร้างอัตราก�าลังก่อน และได้จัดท�าเค้าโครง โครงสร้าง

ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด เป็น 4 กลุ ่มงานคือ

กลุ่มอ�านวยการ กลุ่มป้องกันการทุจริต กลุ่มปราบปราม 

การทุจริตและกลุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน แต่ละจังหวัด แต่ละ 

กลุ ่มงานใช้ฐานค�านวณอัตราก�าลังแตกต่างกัน โดยกลุ ่ม

อ�านวยการ ก�าหนดอตัราข้าราชการ 7 อตัราเท่ากนัทกุจังหวดั  

กลุ่มป้องกันการทุจริต ค�านวณจากข้อมูลพื้นฐานจ�านวน

ประชากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 

ในจังหวดัและจ�าแนกเป็นจ�านวนมาก กลาง น้อย กลุม่ปราบปราม 

การทจุรติ ค�านวณจากจ�านวนเรือ่งร้องเรยีนในจงัหวดั จ�าแนก

เป็นจ�านวนมาก กลาง น้อย และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

กลางของส่วนกลาง กลุ่มตรวจสอบทรัพย์สิน ค�านวณจาก

จ�านวนบัญชีของ อปท. ในจังหวัดที่ต้องยื่น จ�าแนกเป็นมาก 

กลาง น้อย และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานกลางของส่วนกลาง  

โดยสรุปอัตราก�าลังข้าราชการของแต่ละจังหวัดจะอยู ่ท่ี  

16 – 35 คน ขึ้นกับปริมาณงานที่ว่า ซึ่งหากบรรจุครบทุก

อัตราทุกจังหวัด จะใช้คนจ�านวน 1,584 คน (ยังไม่รวม 

ผู้อ�านวยการ จังหวัดละ 1 คน) หากจัดตั้ง 9 เขตพ้ืนท่ี จะ

ใช้อัตราก�าลังข้าราชการ 236 คน (ยังไม่รวมผู้อ�านวยการ  

เขตละ 1 คน) หากจัดตั้ง 15 เขตพื้นที่ จะใช้อัตราก�าลัง

ข้าราชการ 386 คน (ยังไม่รวมผู้อ�านวยการ เขตละ 1 คน) 

และเมื่อค�านวณอัตราก�าลังข้าราชการรายจังหวัดได้แล้ว  

จึงสามารถค�านวณประมาณการงบประมาณที่จะใช้ใน 

การจัดตั้งได้ ซึ่งนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรแล้ว 

ต้องประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านค่าเช่าอาคาร  

ค่าปรับปรุงอาคาร ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค  

ค่าบริหารจัดการ งบประมาณด�าเนินโครงการ เป็นต้น

 จ. การหาข้อมูลระยะทางในการเดินทางจากจังหวัด 

ทีต่ัง้ทีท่�าการไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ  ในเขตพืน้ทีโ่ดยเฉล่ียในแต่ละ

เขตพื้นที่ พบว่าหากจัดตั้ง 9 เขตพื้นท่ี ระยะทางเฉลี่ยอยู ่

ท่ีประมาณ 300 กิโลเมตร อาจไม่สามารถเดินทางไปกลับ

ได้ภายในวันเดียว หากจัดตั้ง 15 เขตพื้นท่ี ระยะทางเฉลี่ย 

อยู่ท่ีประมาณ 200 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปกลับได ้

ในวันเดียว

 ส�าหรับตอนที่ 2 นี้ ผมคงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน  

ในตอนต่อไปนั้น เนื้อหาสาระเข้มข้นอย่างแน่นอนครับ  

เราจะมาทราบกันถงึข้อมลูในการด�าเนนิการจดัต้ังส�านกังาน 

ป.ป.ช. ประจ�าจงัหวดัในขัน้สดุท้ายแล้ว ว่าเราได้ด�าเนนิการ 

อย่างไรบ้าง พลาดไม่ได้จรงิ ๆ  ครบั อย่าลมืติดตามนะครบั... 

สวัสดีครับ
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G to G ขายข้าวในสต๊อกรัฐบาล
(ตอนที่ 1)

 ข้อตกลงเพือ่ท�าการค้าของรัฐบาลประเทศหน่ึงกบัรฐับาลอกี
ประเทศหนึง่ หรือ G to G อย่างกรณกีารขายข้าวในสต๊อกรฐับาล 
เป็นข้อตกลงท่ีท้ังรัฐบาลไทยในฐานะผู้ขาย และรัฐบาลประเทศ 
ผู้ซื้อ มุ่งจะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ หรือผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างกัน
 ตามนัยดังกล่าว G to G  ซื้อขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลจะ
เกดิขึน้ได้ กต่็อเม่ือรัฐบาลแต่ละฝ่ายต่างเหน็พ้องต้องกนัหรอืเหน็
ชอบกับการซื้อขายนั้น ขณะเดียวกันทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาล 
ต่างประเทศ จะมอบภาระให้ตัวแทนประเทศของตนมีอ�านาจ
หน้าที่ด�าเนินการ (authorize implement) เจรจา การตกลง
และท�าสัญญาซื้อขายข้าว ในนามของรัฐบาลแต่ละประเทศด้วย
 การซือ้ขายข้าวแบบ G to G ตามหลกัการดงัทีก่ล่าวข้างต้น 
อาจพิจารณาได้จากกรณีการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่อนุมติให้อธิบดีกรมการค้า 
ต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เป็นผู้ลงนามในสัญญา 
ซื้อขายข้าวปริมาณ 1 ล้านตัน กับบริษัท COFCO Corporation 
ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
 การขายข้าวแบบ G to G ตามกรณตีวัอย่าง เป็นการขายข้าว
ของผู้ประกอบการไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ท�าข้อตกลงให้
ภาคเอกชน (G to P) คอื สมาคมผูส่้งออกข้าวไทยเป็นผูจ้ดัหาและ
ส่งมอบข้าวให้ COFCO Corporation ซึ่งก่อนหน้านี้เคยซื้อข้าว

แบบ G to G จากสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 1 ล้านตันมาแล้วเช่นกัน 
 ที่ผ่านมา การขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลแบบ G to G เคย
ด�าเนินการในรูปแบบการขายข้าวเงินเช่ือให้รัฐบาลต่างประเทศ 
และการแลกเปลี่ยนสินค้า (barter trade) ที่รัฐบาลที่แล้วได้
หยิบยกเอาเรื่องการน�าข้าวในสต๊อกรัฐบาลแลกเปลี่ยนกับสินค้า
จากต่างประเทศ ปัจจุบันการขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลแบบ G to 
G เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ
 1. การท�าบันทึกข้อตกลง/ความร่วมมือว่าด้วย
การซ้ือขายข้าว ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
ซึ่งประกอบด้วยการท�าบันทึกฯ กับรัฐบาลอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
บังกลาเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีข้อตกลงที่เป็น
สาระส�าคัญ ดังนี้
 • ข้อผูกพัน : ตามบันทึกฯ ที่ท�ากับรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย เป็นความตกลงจะซื้อขายข้าว
ตามชนิด ปริมาณ และระยะเวลาที่ก�าหนด ส่วนบันทึกฯ กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า รัฐบาลจีน
พร้อมที่จะลงนามสัญญาการซื้อข้าวจากไทย โดยเป็นข้าวใหม่ 
จ�านวน 1 ล้านตัน และข้าวในสต็อกของรัฐบาลไทยอีก จ�านวน 
1 ล้านตัน ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2559
 อย่างไรก็ตาม การท�าบันทึกฯ กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ จะมีผล
แต่เพยีงท�าให้ฝ่ายไทยสามารถเข้าร่วมประมลูขายข้าวหรอืเจรจา

โดย : สุภีร์ รัตนนาคินทร์
อดีตอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตกรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ
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ซือ้ขายข้าวในรปูแบบรฐัต่อรฐั หรือ G to G กับฟิลปิปินส์ได้ ดงัจะ
เหน็ได้จากกรณทีี ่คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเม่ือวนัที ่6 ตลุาคม 
2558 มีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการ
ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับหน่วยงาน National Food  
Authority (NFA) รัฐบาลฟิลปิปินส์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้
เข้าร่วมประมูลเสนอราคาขายข้าวแบบ G to G ตามหนังสือเชิญ
ของ NFA ผลปรากฏว่า ประเทศไทยชนะการประมลูขายข้าวขาว 
25% Max ปริมาณ 300,000 ตัน ราคาตันละ 426.60 ดอลลาร์
สหรัฐ รวมมูลค่า 127,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 4,536.89 ล้านบาท) และได้ท�าสัญญาซ้ือขายข้าว 
ดังกล่าวตามปริมาณและราคาที่ชนะการประมูล 
 • ชนิด ปริมาณข้าว ระยะเวลาที่ตกลง : เช่น กรณีรัฐบาล
บังกลาเทศ เป็นข้อตกลงจะซื้อขายข้าวนึ่งไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี 
ระหว่างปี 2557 - 2559 กรณีรัฐบาลอินโดนีเซีย ตกลงจะซื้อขาย
ข้าวขาว 15% - 25% ปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 
2553 - 2559
 • ราคาซือ้ขายข้าว : ก�าหนดให้ใช้ราคาซือ้ขายข้าวตามราคา
ตลาดโลก
 • หน่วยงานทีม่อี�านาจด�าเนนิการ : รัฐบาลไทยได้มอบหมาย 
ให้กรมการค้าต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลต่างประเทศ เช่น บงักลาเทศ
มอบหมายหน่วยงานอาหารภายใต้กระทรวงอาหาร (Food 
Division , Ministry of Food and Disaster Management) 
เป็นหน่วยงานด�าเนินการ
 การขายข้าวจากสต๊อกรัฐบาล แบบ G to G นอกจากกรม
การค้าต่างประเทศแล้ว ที่ผ่านมา เช่น ในปี 2545 รัฐบาลได้
มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  (อ.ต.ก.)  ด�าเนินการ
ขายข้าวชนิด 15% ให้ National Logistics Agency (BULOG)  
ประเทศอินโดนีเซีย จ�านวน 500,000 ตัน  
  2. การซื้อขายข้าวแบบ G to G ที่มีผลมาจาก 
การเจรจาระหว่างผู ้แทนหน่วยงานราชการไทย 
กบัต่างประเทศ  การซือ้ขายข้าวตามกรณนีีเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ แนวทาง วธีิด�าเนนิการท่ีคณะรฐัมนตร ีและ
คณะกรรมการทีร่ฐับาลแต่งตัง้ให้มอี�านาจหน้าทีก่�าหนด
นโยบาย การบริหารจัดการข้าว ก�าหนดให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เช่น 
  1) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2554 เห็นชอบตามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอ ให้อธบิดกีรมการค้า
ต่างประเทศเป็นผูด้�าเนนิการเจรจาการซือ้ขายข้าว ตามโครงการ 
รับจ�าน�าของรัฐบาลและข้าวในสต็อกของรัฐบาล กับผู้แทน 
หน่วยงานของรฐับาลหรือทีไ่ด้รบัมอบหมายจากรฐับาลทกุประเทศ 
ซึง่เป็นการเจรจาซือ้ขายข้าวแบบรฐัต่อรฐั (G to G) และเหน็ชอบ
ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศน�าผลการเจรจาต่อรองสุดท้าย
ในเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ปริมาณ ราคา การช�าระเงิน (เงินสดหรือ

เงินเชื่อ) การส่งมอบ (ณ หน้าคลังสินค้า ท่าเรือผู้ขายหรือท่าเรือ
ผูซ้ื้อ) และค่าประกนัภยัสนิค้า เป็นต้น เสนอประธานอนกุรรมการ
พิจารณาระบายข้าว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการ
นโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู ้ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
ในนามของรัฐบาลไทย
  2) คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในการ
ประชุมเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ได้พิจารณาเรื่องการระบาย
ข้าวในสต๊อกของรัฐบาล โดยวิธีการจ�าหน่ายให้กับบริษัทเอกชน
ต่างประเทศและหน่วยงานรฐัวสิาหกจิต่างประเทศ แล้วมมีตดิงันี้
  • เห็นชอบการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยวิธี
การจ�าหน่ายให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของ
ต่างประเทศ และในกรณีที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่ภาครัฐถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ให้เจรจาซ้ือขายข้าว 
ในรูปแบบรัฐต่อรัฐได้ 
  • ให้อธิบดี/รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่ได้รับ 
มอบหมาย เป็นผู้ด�าเนินการเจรจา รายละเอียดและเงื่อนไขการ
ซื้อขายข้าว กับผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้บริหารของบริษัท
เอกชนและรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศดังกล่าว และให้น�าเสนอ
ผลการเจรจาซื้อขายข้าว ได้แก่ ชนิดและปริมาณข้าว ราคา และ 
เง่ือนไขต่างๆ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ทั้งนี้ การก�าหนดเงื่อนไขในการจ�าหน่ายข้าวสารให้กับบริษัท
เอกชน และรัฐวิสาหกิจที่ภาครัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ในราคาที่
ไม่ต�่ากว่าราคาที่ขายเป็นการทั่วไป ให้กับผู้ประกอบการภายใน
ประเทศและราคาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)  ทั้งนี้ สามารถ
ขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาอ้างอิงดังกล่าวได้ ในกรณีที่
เป็นการขอซ้ือข้าวในปริมาณมากและมีก�าหนดเวลาส่งมอบที่
รวดเร็ว เพือ่เป็นประโยชน์สงูสดุต่อราชการและ เพือ่ให้เกดิความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้
บรรลุผลส�าเร็จ 
  3) การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว 
(นบข.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 รับทราบยุทธศาสตร์การ
ระบายข้าวตามที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอ ซึ่งมีสาระส�าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง คือ 
  • การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) มอบหมายให้
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้เจรจาและลงนามท�าสัญญา
ซื้อขายในนามรัฐบาล 
  • การขายแบบรัฐต่อเอกชน (G to P) ให้กรมการค้า
ต่างประเทศร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
อคส. และ อ.ต.ก.ขายข้าวให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ และ การขายให้ 
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ อคส. และ อ.ต.ก. ที่มีค�าสั่งซื้อ 
จากต่างประเทศ
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 การขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลแบบ G to G ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี กขช. และ นบข. ที่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธี
ด�าเนินการดังกล่าว มีประเด็นที่สมควรพิจารณาด้วย ดังนี้
 (1) คูส่ญัญาซือ้ขายข้าว ทัง้ตามมตคิณะรัฐมนตร ีกขช. และ 
นบข. ได้ก�าหนดไว้โดยชดัเจนว่า ให้อธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ
เป็นท้ังผู้เจรจาและมีอ�านาจลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบ  
G to G ในนามรัฐบาลไทย
 แต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอ�านาจด�าเนินการ
ในนามของรัฐบาลต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ กขช. 
นอกจากจะได้กล่าวถึงการเจรจาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับ 
ผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากรฐับาลต่างประเทศแล้ว 
ยังได้ขยายกรอบการขายข้าวแบบ G to G ให้รวมถึงการ
เจรจาขายข้าวให้กับผู้แทนหน่วยงานของรัฐบาล กับหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจต่างประเทศท่ีภาครัฐถือหุ ้นมากกว่าร้อยละ 50  
ขึน้ไปด้วย ซึง่อาจท�าให้เกดิประเด็นต้ังเป็นข้อสงสยัได้ว่า การขายข้าว 
ในสต๊อกรัฐบาลให้กับหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
ในลักษณะที่ว่านี้ เป็นกรณีท่ีจะต้องพิจารณาถึงเร่ือง การได้รับ
มอบหมายให้มีอ�านาจด�าเนินการซ้ือขายข้าวในนามของรัฐบาล
ต่างประเทศด้วยหรือไม่
   (2) การส่งมอบข้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีได้กล่าวถึง
เรื่องการส่งมอบข้าวท่ีอาจด�าเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
คือ การส่งมอบ ณ หน้าคลังสินค้า ท่าเรือผู้ขาย หรือท่าเรือผู้ซื้อ 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 •  การส ่งมอบข ้าว ณ หน ้าคลังสินค ้า 
(Ex - Warehouse) เป็นการขายข้าวในราคาเทอม Ex - Work  
ก�าหนดให้ประเทศผูซ้ือ้รบัมอบข้าวทีค่ลงัสนิค้า และต้องรบัภาระ
ค่าขนส่งข้าวตั้งแต่หน้าคลังสินค้าซึ่งเป็นสถานท่ีรับมอบข้าว  
ทั้งต้องช�าระเงินค่าข้าวก่อนรับมอบข้าวสารแต่ละครั้ง โดยช�าระ
เป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร (CASHIER’S CHECK) ที่ออกโดย
ธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
 • การส่งมอบข้าว ณ ท่าเรือประเทศผู้ซื้อ 
เป็นการซื้อขายข้าวในราคาเทอม CIF หรือ CFR ท�าให้ประเทศ
ผู ้ขายรับภาระการจัดหาเรือขนส่งข ้าวไปยังประเทศผู ้ซื้อ 
 แต่เป็นวิธีการส่งมอบท่ีประเทศผู้น�าเข้าข้าวรายส�าคัญของไทย 
เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ รวมทั้งประเทศในภูมิภาค
แอฟรกิา เช่น ไนจเีรีย เซเนกลั ทีไ่ด้ให้ความสนใจน�าเข้าข้าวจากไทย
ในรปูแบบรฐัต่อรฐัในราคาเทอม CFR และท่ีส�าคญั คอื ทัง้เวยีดนาม
และอนิเดยีประเทศผูส่้งออกข้าวมกีารขายข้าวในราคาเทอม CFR 
 •  การส่งมอบ ณ ท่าเรอืประเทศผูข้าย เป็นการ
ขายข้าวในราคาเทอม FOB ได้ก�าหนดให้ประเทศผู้ซ้ือมภีาระการ
จัดหาเรือขนส่งข้าว
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 ข้อตกลงซื้อขายข้าวในราคาเทอม Ex - Work ที่มีการส่ง
มอบข้าว ณ หน้าคลังสินค้าดังกล่าว อาจท�าให้มีการตั้งข้อสงสัย
ได้ว่า ข้าวที่ส่งมอบไปแล้วนั้นได้ส่งไปยังประเทศผู้ซื้อจริงหรือไม่ 
ซึง่เป็นข้อสงสยัในท�านองเดยีวกบัทีเ่คยเกดิขึน้ในกรณกีารประมลู
ขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลเพื่อการส่งออกในปี 2548 
 ส่วนการขายข้าวในเทอม FOB CIF หรอื CRF ทีไ่ด้ก�าหนดให้
มกีารส่ง / รบัมอบสนิค้า และใช้วธิกีารช�าระเงนิผ่านทางธนาคาร 
(Letter of Credit : L/C) ในประเทศผู้ซื้อและประเทศผู้ขาย 
จะเป็นหลักประกันได้ว่าผู้ขายจะได้รับการช�าระเงินค่าข้าวจาก 
ผู้ซื้อ เมื่อได้มีการส่งมอบข้าวที่ขายไปยังประเทศผู้ซื้อแล้ว
  อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับกรณีนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (21 
ธันวาคม 2553) ก�าหนดไว้เป็นหลักการในท�านองว่า เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเจรจาขายข้าวแบบ G to G ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเจรจาขายข้าวได้ทั้งในราคาเทอม 
FOB (Free on Board) และ CFR (Cost & Freight)    แต่ส�าหรบั
การขายข้าวในราคาเทอม CFR ให้ขายเฉพาะในกรณทีีเ่ป็นความ
ประสงค์ของประเทศผู้ซ้ือ ทั้งนี้ ในช้ันการขออนุมัติขายให้แยก
เป็นราคา FOB และค่าระวางเรือ (Freight) ให้เห็นชัดเจนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย และให้กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณา
ถงึค่าเงินบาททีแ่ขง็ขึน้ซึง่จะส่งผลให้ราคาเทอม CFR สงูขึน้ กบัให้
กระทรวงพาณชิย์รับความเหน็ของคณะรฐัมนตรไีปพจิารณาด้วย
ว่า การเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในราคาเทอม CFR จะต้องไม่
กระทบกับราคาข้าวที่พึงขายได้ในราคาเทอม FOB
   (3) ราคาซึอ้ขายข้าว ตามมต ิกขช. ได้ก�าหนดราคาขาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ในกรณีการขายข้าวให้รัฐวิสาหกิจที่ภาครัฐถือ
หุ้นเกินร้อยละ 50 เป็น 3 ลักษณะ คือ
 • ขายข้าวในราคาเดียวกันกับการขายข้าวให้
ผู้ประกอบการภายในประเทศ 
 • ขายข้าวในราคาขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) 
 • ในกรณีที่มีการซื้อขายข้าวในปริมาณมาก 
ให้พิจารณาขายข้าวในราคาท่ีใกล้เคียงราคาอ้างอิงท่ีขายให้
ประกอบการภายในประเทศหรอืราคาขายแบบรฐัต่อรฐัดังกล่าว
  (4) ความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์การระบายข้าว 
ได้ตั้งเป้าหมายการระบายข้าวที่มีอยู ่ในสต๊อกรัฐบาลจ�านวน  
18 ล้านตัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี (สิงหาคม 2557 – 
กรกฎาคม 2560) พร้อมทั้งก�าหนดแผนการระบายข้าวให้ได้โดย
เฉลีย่ 500,000 ตนั/เดอืน และได้ก�าหนดแนวทางการระบายข้าว
อย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   โปรดติดตามเรื่องราวของ G to G ขายข้าวในสต๊อก
รัฐบาล (ตอนจบ) ได้ในวารสาร “สุจริต” ฉบับต่อไป...
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ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในหลักทศพิธราชธรรม

ปากห้าจงดำ�รงทศพิธ   อย่าท�ทุจริตให้เหมือนพี่
ตัดำโลภโอบอ้อมอารี     แก่โยธีไพร่ฟ้าประชากร

โดย: ดร.วิษณุ เครืองาม 
      รองนายกรัฐมนตรี

	 9	ธันวาคม	2559	
ของทุกปี	 ถือเป็นวัน 
ต่อต้านคอร์รปัชนัสากล	 
ซึ่ งก ่อก� า เ นิดจากที่
ประชุมใหญ่สมัชชา
สหประชาชาต	ิ(UN)	มี
มติเห็นชอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต	
ค.ศ.	 2003	 (UNCAC)	
เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2556	มีภาคีสมาชิก	UN	191	ประเทศ	
รวมทั้งประเทศไทย
	 ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	ส�านักงานป.ป.ช.	
ร่วมกับภาคีจากทุกภาคส่วน	 จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกัน
ทั่วประเทศ	 ไฮไลท์หลักอยู่ที่	 หอประชุมมหิดลสิทธาคาร	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 จังหวัดนครปฐม	 ซึ่งมีกิจกรรม 
จัดงานกระตุ้นจิตส�านึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับ
และไม่ทนต่อการทุจริต	 ภายใต้แนวคิด	“สุจริตตามรอยพ่อ	
ขอท�าดีเพ่ือแผ่นดิน	 Following	 The	 King’s	 Path	 of	
Integrity	Towards	Clean	Thailand”
	 กิ จกรรมน ้อมร� าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ดร.วิษณุ	 เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรี	 บรรยายพิเศษ	 
“เรื่องเล ่าของพ่อขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน”	 ตอนหนึ่งว ่า	 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	 ปีน้ีมาประจวบกับที่ประชาชน 
ชาวไทยอยู ่ ในห ้วงเวลาความวิปโยค	 รู ้ สึกอาลัยต ่อ
พ ร ะบาทสม เ ด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บทความพิเศษ 	www.nacc.go.th

แม ้การน�า	 2	 เรื่อง
ม า โ ย ง กั น อ า จ จ ะ
ไม่บังควร	 แต่ความ
เหมาะสมมีอยู่	เพราะ
ตลอดพระชนม ์ ชีพ
ของพระองค์	88	ปีเศษ 
ต้องถือว่า	เป็นแบบอย่าง 
ของค�าว่า	ความสุจริต	
ซึ่งก็คือคุณธรรม	
	 	 	 “หากใครสังเกต

พระบรมราโชวาท	 พระราชด�ารัส	 หรือพระราชกระแส	 ที่มี 
ผู้รวบรวมไว้มากมายหลายองค์	จะพบว่า	 เมื่อเวลาตรัส	หรือ
รับสั่งอะไรก็ตามที	 จนกระทั่งถึงแม้แต่เรื่องที่ทรงปฏิบัติเอง	
ล้วนจบลงด้วยค�าว่า	สุจริต	 ทั้งนั้น	 ดังภาษาพระ	กายสุจริต	
วจีสุจริต	มโนสุจริต”	
	 ดร.วิษณุ	 กล่าวถึงพระราชด�ารัส	 ไม่ว่าพระราชด�ารัส
สดๆ	หรือที่ได้อ่านจากที่มีการยกร่างขึ้นนั้น	จะสังเกตว่า	ค�าที่
ปรากฏบ่อยทีส่ดุ	ในพระราชด�ารสันบัพันนบัหมืน่องค์	คอืค�าว่า 
สุจริต	 โดยได้ค ้นพบพระราชด�ารัสปี	 2499	 เป็นหลัก 
พระราชด�ารัสอื่นๆ	ที่ตามมาหลังจากนั้น	
	 “ปี	2499		ในโอกาสท่ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปพระราชทาน
ปรญิญาบตัรแก่บณัฑติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปีนัน้	ทีร่บัส่ัง
แก่บณัฑติว่า	การท�ากจิอะไรกต็ามให้ประสบความส�าเรจ็ขอยดึ
หลัก	4	อย่าง	1.ความอุตสาหะ	พากเพียร	2.ซื่อสัตย์สุจริต
เป็นรากฐานเบื้องต้น	 3.มีใจเมตตากรุณา	 โอบอ้อมอารีกับ
ผู้อื่น	4.บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม”	รองนายก
รัฐมนตรี	กล่าว	และว่า	พระราชด�ารัสมี	4	ข้อ	หากผู้ใดมีแล้ว	

“เวลาเราพูดถึงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน คือการเรียกเอาความสุจริตกลับคืนมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงท� น�ไว้ก่อนแล้วหลายปีนัก”

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”30



ผู้ใดท�าแล้วท�างานยากงานใหญ่ก็จะประสบความส�าเร็จ
	 หลังจากปี	 2499	 ตลอดมา	 จะมีพระราชด�ารัสเรื่องใด	 
งานใด	โอกาสใด	กจ็ะไม่แตกจากคุณธรรมทีท่รงยกไว้เบ้ืองต้น
ทั้งนั้น	ก่อนพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	

ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธ
 ดร.วิษณุ กล่าวอีกว่า 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ไม่ใช่แค่มีพระราชด�ารัสถึงเท่านั้น	 ได้ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็น
แบบอย่าง	 น�าผลมาแสดงให้เห็นการที่คนเราท�าอะไรท�าเอง 
ให้เหน็	อะไรทีส่อนได้ก็สอนให้รู้	น�าผลมาแสดง	เป็นสิง่ท่ีตรงกบั 
หลกัธรรมในพระพทุธศาสนา	3	ป.	คอื	ปฏบิตั	ิ(ท�าเอง)	ปรยิตั	ิ
(สอน	ศึกษา	เผยแพร่)		ปฏิเวธ	(เอาผลมาแสดงเห็น)  
	 “3	ป.	นี่เป็นคาถาในทุกเรื่อง	จนไม่น่าเชื่อ	50	ปี	มานี้ 
รัฐธรรมนูญในพม่าก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ปฏิบัติ	 ปริยัติ	
ปฏิเวธ	 เช่นกัน	 แสดงให้เห็นว่า	 คนทั่วโลกรู้ว่า	 เป็นหัวใจ
แห่งการท�างาน	และ	3	หลักนี้มีในหัวใจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ	 ทรงปฏิบัติให้เห็น	 ทรงศึกษา
มาสอนมาแนะ	 และเอาผลงานมาแสดง	 ทั้งเรื่องปลานิล	 
หญ้าแฝก	การปลูกกาแฟทดแทนปลูกฝิ่น	เป็นต้น”	
	 ดร.วิษณุ	 กล ่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
ในพระบรมโกศอกีว่า	ทรงระมดัระวังมากในเรือ่งการทรงใช้ถ้อยค�า	
ภาษา	เห็นได้จากพระราชด�ารสัทีไ่ด้ทรงอ่าน	และพระราชด�ารัส 
สดๆ	ร้อนๆ	ตรัสปากเปล่า	ทรงระมัดระวังถ้อยค�า
	 “เมื่อจะรับสั่งว่า	 อย่าทุจริตคอร์รัปชัน	 ทรงใช้ค�าว่า	 
จงประพฤติให้สุจริต	 เมื่อใดเกิดความขัดแย้ง	 จะไม่รับสั่งว่า 
อย่าขัดแย้ง	 ทรงใช้ค�าว่า	 จงรู้รักสามัคคี	 เมื่อไรท่ีรับสั่งว่า	
อย่าโลภกอบโกยมากนัก	 ไม่รับสั่งอย่างนั้น	 ทรงรับสั่งว่า 
จงอยู่อย่างพอเพียง
	 การเลือกเฟ้นค�านั้น	 มีความหมายเพื่อให้คนรู้สึกนั่งลง 
แล้วฟัง	ร่วมมอื	และกระท�าตาม	โดยเฉพาะการพดูกบัคนทีท่�าผดิ 
ยิ่งต้องระวังใหญ่	โดยรับสั่งอย่างอื่นที่มีความหมายเดียวกัน
	 หากจะว่ากนัถึงความสจุริต	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
จะไม่ใคร่รับสั่งค�าว่า	ทุจริต	แต่จะรับสั่งว่า	ให้สุจริต	บางครั้ง	
เติมค�าว่า	ซื่อสัตย์สุจริต	ซื่อตรงสุจริต		
	 ผมเชื่อว่า	 เวลาเราพูดถึงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน	
คือการเรียกเอาความสุจริตกลับคืนมา	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศ	ทรงท�า	น�าไว้ก่อนแล้วหลายปีนกั” 
	 ดร.วิษณุ	 กล่าวว่า	 วันนี้คนไทยพร้อมใจทุกคนพูด	 โดย
ไม่ได้นัดแนะตั้งแต่วันที่	13	ตุลาคม	2559	ว่า	“ขอเดินตาม 
รอยเท้าพ่อ	ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”		คือการท�างานเพื่อ

สังคม	ประเทศชาติ	 ส่วนรวม	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 	 9	 เคยตรัสมาก ่อนเราเสียอีก	 ท่ีทรงท�างาน 
ก็เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	
	 “แผ่นดิน	 ทรงหมายถึงประชาชน	 ตลอดเวลาแห่ง 
พระชนม์ชีพทรงนกึถึงแต่ประชาชน	แม้แต่ท่ีเรยีกว่า	ประชารฐั	 
ก่อนท่ีเราจะรู้จักค�านี้	 พระองค์ทรงคิดค�านี้ข้ึนมาก่อนแล้ว	
คือค�าว่า	ราชประชาสมาสัย	ราช	คือ	พระราชา	ประชา	คือ
ประชาชน	สม	แปลว่า	ร่วมกัน	อาสัย	คือ	พึ่งพากัน	ซึ่งก็คือ
ภาคพระราชา	ภาคประชาชน	จบัมอืร่วมกันพึง่พาอาศยัท�างาน
ร่วมกัน	นี่คือค�าว่า	ราชประชาสมาสัย”	
	 จากน้ันรองนายกฯ	 ได้เล่าถึงการได้มีโอกาสท�างาน
เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลายปี	 10	 รัฐบาล	 มีวาสนา 
อันประเสริ ฐท� างานติดต ่อกับราชส� านัก 	 ติดต ่อกับ 
พระมหากษัตริย์ทุกวัน	 ได้รับรู้ว่า	 เรามีพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรง 
มีพระปรีชาสามารถ	 มีน�้าพระทัยเป็นธรรม	 ทรงด�ารงคงมั่น 
ในทศพิธราชธรรมจริงๆ
	 “เวลาท่ีเราบอก	ทรงมีทศพิธราชธรรม	 ไม่ใช่เพียงค�า 
ทีเ่ขยีนไว้อย่างไพเราะ	ทรงปฏบิตั	ิปรยิตั	ิปฏเิวธ	ให้เหน็ทกุเรือ่ง	 
ผมเห็นทุกวัน	 โดยเฉพาะน�้าพระทัย	 เช่น	ฎีกาของนักโทษ	 
ที่ขอพระราชทานอภัยโทษ	 รับสั่งให้ปล่อยตัวทันทีไม่ให้รอ 
วันหยุด	เพื่อให้เขาพ้นโทษ	
	 หรือแม้แต่เรื่องซองกระดาษเอกสารทางราชการ	 ที่น�า
ขึ้นถวาย	พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้รวบรวมน�าคืน	 เลขาฯ	ครม.	 
ทรงดงึอ่าน	และทอดพระเนตรเสร็จ	เหลอืซองหากต้องน�าไปทิง้	 
พระองค์เสียดายให้น�ามาคืน	 และให้รีไซเคิลใส่มาใหม่	 
ซึ่งจะประหยัดไปได้
	 ผมได้ฟังยังอึ้ง	 และนึกถึงเรื่องเล่าหลอดยาสีฟัน	 นึกถึง
ในหลวงใช้ดินสอจนหมด	ขณะทีผ่มเองใช้ครึง่แท่งทิง้เพราะไม่
ถนดัมือ	ผมมาเจอเรือ่งซองกบัตวัเอง	นีค่อืความซือ่สัตย์สจุรติ 
ต่อพระราชอธัยาศัย	ไม่มีเลยท่ีจะด่างพร้อยออกนอกลูน่อกทาง”  
	 ส่วนการท�าราชการบ้านเมือง	ดร.วิษณุ	 เล่าว่า	จากการ
ได้รับรู้	ได้เห็นพระองค์ทรงงานไม่มีวันหยุด	และท�าเรื่องอะไร
ก็แล้วแต่	ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า	ประชาชนได้อะไร	
	 “พระองค์เคยรบัสัง่กบั	ครม.	ครัง้หนึง่ทีเ่ข้าถวายสตัย์ฯ	ว่า	 
ขอให้ทุกคนรู ้ว ่า	 ในประเทศไทยพระเจ้าแผ่นดินไม่ม ี
วนัหยดุราชการ	คนอืน่อาจมแีต่พระเจ้าแผ่นดนิไม่มวีนัหยดุ
ราชการ	 ถ้าเป็นเรื่องจ�าเป็นต้องมาปฏิญาณตนเพื่อท�างาน	 
ไม่ปฏิญาณท�างานไม่ได้	 ประชาชนเขารอ	 ปัญหารอไม่ได้ 
ปัญหาของประเทศเดนิทกุวนัไม่รอเสาร์	อาทติย์	อย่าเอาตวัฉนั 
เป็นอุปสรรค”	 ดร.วิษณุ	 เล่าเรื่องท่ีพระองค์	 ทรงคิดถึง 
แต่ผู้อื่น	และประชาชน		

	www.nacc.go.thบทความพิเศษ
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นํ้าพระทัย 
	 นอกจากนี้	ยังมีอีกหลายเรื่องที่รองนายกฯ	เล่าเรื่องเล่า
ของพ่อ	 เช่น	 ครม.	 ชุดหนึ่ง	 มีการออกกฎหมายให้มีเหรียญ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช	น�าขึน้ถวายให้ลงพระปรมาภไิธย	ปรากฏว่า	
ทรงรับสั่งว่า	 ไม่โปรดไม่อาจทรงลงพระปรมาภิไธย	 เพราะ
เท่ากับสถาปนาพระองค์เองเป็นมหาราช
	 ค�าว่า	มหาราชเป็นค�าทีค่นอืน่ใช้เรยีก	หากอยูใ่นกฎหมาย	
เท่ากับทรงตั้งพระองค์เอง	ท่านคืนกลับมาแก้	
	 “ไม่มีเลยที่ทรงด่างพร้อยให้คนเห็นไม่เหมาะไม่ควร”	
ดร.วิษณุ	 ยืนยัน	 	 และเล่าอีกว่า	 มีคร้ังหน่ึง	 พระองค์ทรง
เล่าว่า	 เมื่อ	30	ปีที่แล้ว	สภาฯ	หวังดี	ถวายพระยศให้สูงขึ้น	
เป็นจอมพล	 เพื่อให้คู ่กับต�าแหน่งจอมทัพ	 โดยถวายใน
กฎหมาย	 ชื่อพระราชบัญญัติยศทหาร	 มีอยู่ในมาตราหนึ่ง	
เขียนว่า	 “พระมหากษัตริย์ทรงด�ารงต�าแหน่งจอมทัพไทย	
และทรงมีพระยศ	 เป็นจอมพล”	 เมื่อสภาฯ	ผ่านกฎหมายนี้
และน�าขึ้นถวายให้ลงพระปรมาภิไธย	 ทรงรับสั่งเล่าว่า	
ถ้าเซ็นลงไป	เท่ากับตั้งตัวเองเป็นจอมพล	จากนั้นทรงคืนกลับ
	 หรือแม้แต่ช่วงที่ครองราชย์ครอบ	 25	 ปี	 รัชดาภิเษก	
(Silver	 Jubilee)	 รัฐบาลจอมพลถนอม	 กิตติขจร	 เฝ้ากราบ
บังคมทูล	จัดสร้างอะไรสักอย่างให้ใหญ่โต	เป็นอนุสรณ์	ก็ทรง
รับสั่งถามว่า	สร้างท�าไม	ประชาชนชาวไทยได้อะไร	พระองค์
ทรงกางแผนที่	และเป็นจุดเริ่มต้นเกิดถนนรัชดาภิเษก		
	 ต่อมาครองราชย์ครบ	 50	 ปี	 กาญจนาภิเษก	 (Golden	
Jubilee)	รัฐบาลบรรหาร	ศิลปอาชา	เฝ้ากราบบังคมทูลสร้าง
หอคอย	 ให้สูงใหญ่	 เหมือนหอไอเฟล	 หรือโตเกียวทาวเวอร์	

ทรงรับสั่งได้ประโยชน์อะไร	 และทรงรับสั่งว่า	 ตอนเขาสร้าง
หอไอเฟล	 หรือโตเกียวทาวเวอร์	 ไม่มีวิธีอื่นต้องสร้างสูงๆ	
ติดเสาอากาศบนนั้น	 แต่วันนี้เขาส่งสัญญาณไปทางดาวเทียม
หมดแล้ว	หอคอยไม่มีประโยชน์
	 พร้อมกับแนะให้นายกฯ	 บรรหารไปคิดท�าอะไรที่
ประชาชนได้มากกว่า	 ท�าถนนก็ได้	 สะพานก็ได้	 ที่ประชาชน
ได้เต็มๆ	หากเป็นอนุสรณ์ก็ตั้งชื่อก็พอแล้ว
	 และแม้แต่การเสดจ็พระราชด�าเนนิพระราชทานปรญิญา
บัตรเหล่าบัณฑิต	 ดร.วิษณุ	 เห็นว่า	 น่ีคือน�้าพระราชหฤทัย	
ทรงเป็นต้นแบบ
 ทัง้หมดคือเรือ่งเล่าของพ่อ	ทีด่ร.วษิณ	ุบอกว่า	เรือ่งราว
ของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือคณานับ	 ที่แสดงถึง
ความสุจริตต่อหน้าที่ 	 ต ่อประชาชน	 ความสุจริตนั้น	
เรียกกันว่า	อาชวะ	เป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรม	10	ข้อ	ซึ่ง
ความซื่อสัตย์สุจริต	อยู่ในทศพิธราชธรรมด้วย

ปากห้าจงด�รงทศพิธ
	 ช่วงท้าย	 ดร.วิษณุ	 ยังเล่าถึงการท่ีพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	รชักาลที	่1		พระราชนพินธ์
วรรณคดีเรื่อง	 รามเกียรติ์	 ตอนทศกัณฐ์ตาย	 ท่านใช้ค�าว่า	
ทศกัณฐ์ได้สอนสิบปาก	(ประโยค)

ถึงปากห้ารัชกาลที่	1	ได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่า...

	 ปากห้าจงด�ารงทศพิธ			อย่าท�าทุจริตให้เหมือนพี่
	 ตัดโลภโอบอ้อมอารี					แก่โยธีไพร่ฟาประชากร

	 ทศกณัฐ์ก�าลงัจะตาย	นาทีสดุท้ายยงันกึถงึทศพธิราชธรรม	
และยังมีแก่ใจสอน

	 “วันนี้ไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน	 เป็นข้าราชการ	
เจ ้าหน้าที่ของรัฐก็มีทศพิธราชธรรมได้	 และหน่ึงใน
ทศพิธราชธรรม	คือ	อาชวะ	ซื่อสัตย์สุจริต”
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	 วันที่	 5	พฤษภาคม	ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล	 เป็นวันส�าคัญ
ของชาติบ ้านเมืองและเป ็นวันที่ผู ้ ได ้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าจะต้องไปเข้าเฝ้าฯ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท	
เพื่อถวายความจงรักภักดีและชื่นชมยินดีกับผู ้ที่ ได ้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวันนั้น
	 หลงัจากพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์จุลจอมเกล้า
เสร็จแล้ว	กเ็สดจ็ฯ	มายงัพระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม
เพื่อถวายราชสักการะ	 พวกเราก็มักจะไปยืนเข ้าเฝ ้าฯ	
หน้าพระอุโบสถอีกครั้งหนึ่ง
	 ในปีนี้	 หลังจากเสด็จฯ	 ออกจากพระอุโบสถและเสด็จฯ	
ไปถวายราชสักการะที่ปราสาทพระเทพบิดร	 ระหว่างเสด็จฯ	
ผ่านแถวของพวกเรา	ก็ทรงหยุดชะงักนิดหนึ่ง	แล้วทรงหันมา
รับสั่งกับผมว่า	 ?	 โครงการวัดมงคลเป็นอย่างไรบ้าง	 ไปดูกัน
บ้างหรือเปล่า	 สมัยก่อนนี้พวกเราสนุกกันมากนะ?	 แน่นอน
พระเจ้าอยู่หัวหยุดรับส่ังด้วยก็สร้างความมหาปีติเกิดข้ึนใน

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
โดย : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

หัวใจ	อย่างเป็นที่สุด	แต่ฟังพระราชกระแสถึงเรื่องอดีตเก่า	ๆ	
กร็ูส้กึซึง้ในจติใจบอกไม่ถกู	และหวนตระหวดัไปเห็นภาพเก่า	ๆ
เมื่อได้มีโอกาสเข้าถวายงานในฐานะเลขาธิการ	 กปร.	 ตั้งแต่
ปี	2524	เป็นต้นมา	เป็นระยะห้วงชีวิตที่มีความสุข	และสนุก
ที่สุดที่เคยมีมา	
		 ในยคุนัน้จะประทบัอยูใ่นนครหลวง	เพยีงไม่ถงึครึง่ปี	นอก
นั้นก็เสด็จประพาสไปในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ครบทั้ง	 4	 ภาคเป็น
ประจ�าพวกเรากต้็องย้ายภมูลิ�าเนาไปอยูใ่นต่างจงัหวดัชัว่คราว
ระยะแรก	ๆ 	ยงัไม่มบ้ีานพกั	กปร.	ก็นอนโรงแรมบ้าง	ขออาศยับ้าน
พกัหน่วยราชการบ้าง	โดยเฉพาะกรมชลประทาน	สมบุกสมบนั
ชีวิตมีเรื่องตื่นเต้นอยู่ตลอด	 เสด็จฯ	 ออกเยี่ยมเยียนราษฎร
และโครงการต่าง	 ๆ	 เกือบวันเว้นวัน	 เสด็จฯ	 ออกยามบ่าย	
และเสด็จฯ	 กลับที่ประทับยามดึกแก่	 ๆ	 ทุกวัน	 เสด็จฯ	
แปรพระราชฐานที่หัวหินก็เจออากาศร้อน	 เสด็จฯ	 ใต้เจอฝน
แน่นอน	 อีสานร้อนสลับหนาว	 และภาคเหนือก็หนาวเหน็บ	
และโดยเฉพาะภาคเหนือถนนหนทางทุรกันดาร	 นั่ง	 ฮ.	

เรื่องแนะน� จากกอง บก.
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เกือบทุกคร้ัง	 ทุกพระองค์มิได้ทรงปริพระโอษฐ์บ่นอะไร
เลยแม้แต่น้อย	 ผมกลับสังเกตเห็นว่า	 ทุกพระองค์ทรง
มีความสุขยามที่ ได ้ทรงงานขจัดทุกข ์ของประชาชน
และแก้ไขปัญหาของแผ่นดิน	
	 ระหว่างเสดจ็ฯ	ได้ทรงพระเมตตาสอนพวกเราในทกุอย่าง
ได้เรยีนรูอ้ย่างมากมายจากพระองค์ท่าน	และรูจั้กท�างานให้แก่
แผ่นดินอย่างแท้จริง	
		 บางทีก็น�าเสด็จฯ	 พระองค์หลงทางก็บ่อย	 ทั้ง	 ๆ	 ท่ีมี
แผนที	่มเีคร่ืองไม้เครือ่งมอืพอสมควร	แต่ดูว่าพระองค์ทรงรูจ้กั
แผ่นดินของพระองค์และคนของพระองค์ทุกกระเบียดนิ้ว	
		 มีครั้งหนึ่งที่ภาคใต้	 ทรงเปลี่ยนจุดโดยกระทันหัน	 สร้าง
ความโกลาหลให้แก่พวกเราเป็นอย่างมาก	 วันนั้นเสด็จฯ	
พรุแฆแฆย�่าค�่าแล้ว	 มีรับสั่งว่าจะไปทอดพระเนตรอีกจุดหนึ่ง	
ต้องเปลี่ยนแผนกันกลางป่ากลางสวน	 จนมีโอกาสได้พบ
ลุงวาเด็ง	ก็วันนั้นเอง	สนุกสนานที่สุด	
		 ตอนเมื่อเสด็จฯ	 กาฬสินธุ์	 ขณะลงจาก	 ฮ.	 ก็รับสั่งว่า
เดี๋ยวจะไปดูที่ล�าพะยัง	 จะไปก่อนก็ไม่ทัน	 พวกเราซึ่งถือเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้นัน้	ทัง้ช่างชลประทาน	ทหารแผนที	่มทีัง้ชัน้พเิศษ	
พันเอก	ดอกเตอร์	รีบวางแผนอย่างรวดเร็ว	พอขบวนเคลื่อน
ก็ยังไม่ประมาทอุ้มชาวบ้านที่เดินอยู่ข้างๆ	 ทาง	 นุ่งผ้าขาวม้า
อยู่ผืนเดียวเอาขึ้นรถไปด้วย	 เพราะถามแล้วเขาตอบมาว่า	
รู ้จักที่ที่จะไปก็น�าเสด็จฯ	 ไปเรื่อย	 ถามชาวบ้านคนนั้นไป
เอาไฟฉายส่องแผนที่ไปลุยป่าไปเร่ือยจนถนนไม่มี	 ก็แล่น
กระโดกกระดากไปตามท้องล�าธารบนหินก้อนโต	 ๆ	 เลยได้
รับพระราชทานนามว่า	 ทางดิสโก้	 ขย้อนโขยกไปตลอดทาง	
สดุท้ายไปเจอคนันายาว	ไปไม่รอด	ขบวนไปน่ิงสนิทอยูก่ลางทุง่	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ หัวเสด็จฯ	 ลงจากพระที่นั่ง	

ทรงดพุวกเรามาแต่ไกลว่า	จะไปไหน	หลงทางต้ังแต่แยกแรกแล้ว
ไม่ใช่	ไม่ใช่	ทางนีอ้ยูใ่กล้นดิเดยีว	เผอญิเป็นเวลาค�า่คนืจงึไม่เหน็
หน้าพวกเรา	ซึ่งเคยบานเป็นตะโก้	บัดนี้เหลือที่เขาเรียกว่า	 ?
หน้าเหลือสองนิ้ว?	 เท่านั้น	 ขาออกมาแทนที่จะน�าเสด็จฯ	
กลับต้องขับรถพวกเราตามเสด็จฯ	 โดยทรงน�าทางตลอด	
ประเดี๋ยวเดียวก็ถึงดังที่รับสั่ง	 ก็เป็นเรื่องครื้นเครงสนุกสนาน
ส�าหรับพวกเราอีกครั้งไม่ทรงกริ้วอะไร
		 วันนั้นเอง	 ชาวบ้านเอาข้าวรวงเล็ก	 ๆ	 มาถวายให้ทอด
พระเนตร	รวงหนึ่งมีข้าวแค่	3	-	4	เมล็ด	เพราะแห้งแล้งมาก
ชาวบ้านเอามือขุดดินโรยเมล็ดข้าวลงไป	 แล้วรอน�้าค้างมา
ให้ความช้ืน	 ก็เป็นท่ีมาของพระราชกระแสรับสั่งว่า	 “เกษตร
น�้าค้าง”	 และน่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งว่า	 บัดนี้ในบริเวณ
ดงักล่าวได้แปรสภาพจากเกษตรน�า้ค้างเป็นเกษตรชลประทาน
ที่อุดม	สมบูรณ์	เปลี่ยนสภาพไปอย่างไม่น่าเชื่อ
			 ตามเสด็จฯ	 ทางเหนือใช้	 ฮ.	 เป็นหลัก	 ลงจาก	 ฮ.	 แล้ว
บางทีต้องเดินเป็นระยะไกล	 ๆ	 ข้ามเนินเขาลงหุบห้วย	 ผ่าน
ไปในนาข้าว	 บางทีฝนตก	 กว่าจะถึงยอดเนินก็ทรุดตัวลงนั่ง
หอบแฮก	ๆ	กันทุกคน	แต่พระองค์กลับประทับผืนกางแผนที่
เหลยีวจะสัง่งานใครกล็งไปทรดุนัง่ป้อแป้	กนัหมด	เลยรับสัง่ว่า	
ไม่เห็นจะสู้คนอายุ	 60	 ได้สักคน	 พวกเราก็ถวายยิ้มแหย	 ๆ	
แห้ง	ๆ	 ไป	ตามระเบียบ	ก็ต้องยอมรับว่าสู้พระองค์ไม่ได้เลย
จริง	ๆ	
		 ภาพที่ประทับใจและจดจ�าไม่เคยลืมมี	 อีกภาพหนึ่ง	 คือ	
หลังจากที่ทรงพระประชวรในช่วงเวลาหนึ่งนั้น	 ก็เสด็จฯ	
ออกคร้ังแรก	 จ�าได้แม่นย�าว่าเป็นท่ีชะอ�า	 ท่ีเป็นสถานที่ตั้ง
ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาห ้วยทรายในวันนี้ 	 ได ้ เสด็จฯ	
ออกทรงงานเป็นครั้งแรกหลังจากว่างเว้นมานาน	 หลังจาก

ภาพที่ประทับใจและจดจ�ไม่เคยลืม มีอีกภาพหนึ่ง คือ หลังจากที่ทรง
พระประชวรในช่วงเวลาหนึ่งนั้น ก็เสด็จฯ ออกครั้งแรก จ�ได้แม่นย�ว่า
เป็นที่ชะอ� ที่เป็นสถานท่ีตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายในวันนี้ 
ได้เสด็จฯ ออกทรงงานเป็นครั้งแรกหลังจากว่างเว้นมานาน
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มีพระราชกระแสพระราชทานแนวทางหลัก	 ๆ	 แล้ว	 ได้หยุด
ขบวนประทับ	 เบื้องหน้าเป็นหุบเขาเรียกว่าหุบสบู่	 เวลานั้น
ตะวันหลบแล้ว	แต่ยงัมแีสงเรอืงรองอยู	่นกบนิกลบัรงัเป็นฝงู	ๆ 	
ทรงฉายภาพววิรอบ	ๆ 	อากาศร่มลมพดัเยน็สบาย	มพีระพริณุ
โปรยมาบาง	 ๆ	 ชุ่มช้ืนแต่ไม่เปียก	 วันนั้นทรงมีความสุขมาก	
รับสั่งขึ้นมาลอย	ๆ	ว่า	ไม่ได้เสด็จฯ	ออกมานานแล้ว	และเห็น
ชัดเจนว่าทรงพระเกษมส�าราญเหลือเกินที่มีโอกาสท�างาน
ให้พสกนิกรของพระองค์อีกครั้งหน่ึง	 หลังจากนั้น	 จังหวะ
งานที่ทรงอยู่ก็เริ่มต้นอย่างทรงพลังอีกครั้งหนึ่ง	 โครงการ
พระราชด�าริ	 โครงการแล้วโครงการเล่า	 ก็ได้จัดท�าขึ้นมา
ทุกหัวระแหงของแผ่นดิน	
 	 ระหว ่างท่ีถวายงานอยู ่ 	 คราวจะแปรพระราชฐาน
บางครัง้พวกเราตดิงานไปก่อนไม่ได้	จะไปหลงักจ็ะถวายงานไม่ทัน	
ก็จะขอพระราชทานพระเมตตาอาศัยเครื่องบินพระท่ีนั่งตาม
เสดจ็ฯ	 ไปด้วย	 ซึง่จะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ก่อนทุกครั้ง	 ทรงมีพระเมตตาพระราชทานให้	 พวกฝ่ายใน
วังก็จะรู้มักจะจัดให้เราน่ังแถวหน้าของส่วนผู้ติดตามขบวน	
เพราะเกือบทุกครั้งจะมีการสั่งงานบนเครื่องบินพระที่นั่ง
นั่นเอง	 หลายครั้งก็เสด็จฯ	 มาสั่งงานตรงที่พวกเรานั่งอยู ่	
จะประทบัยนืสัง่งานโดยมพีวกเราน่ังพับเพยีบกบัพืน้เคร่ืองบิน
พระที่นั่ง	 บางครั้งทรงสั่งงานยาวมากจนเครื่องบินบินถึง
ปลายทางก็มี	 มีอยู ่ครั้งหนึ่งเสด็จฯ	 นราธิวาส	 เครื่องบิน
ลงแตะรันเวย์แล้วพระองค์ก็ยังคงประทับยืนอยู ่อย่างนั้น

จะกราบบังคมทูลให้ประทับนั่งเพื่อความปลอดภัยก็ไม่กล้า
		 บางโครงการ	 เช่น	 โครงการยึกยือก็เกิดบนนภาอากาศ
นัน่เอง	วนันัน้เสดจ็ฯ	แปรพระราชฐานในสกลนคร	ระหว่างบนิ
มหาดเลก็มาตามตวัไปเฝ้า	เมือ่เข้าเฝ้าฯ	พระองค์ประทบัเสวย
พระกระยาหารว่างอยู่	ก็รับสั่งเรื่องน�้าก�่า	อยากจะให้ทดลอง
ก้ันล�าน�า้ก�า่เป็นช่วง	ๆ 		ยามหน้าน�า้จะได้ปิดก้ันน�า้ไว้ให้ราษฎรได้
ใช้	ไม่ต้องให้ไหลลงแม่น�า้โขงอย่างเปล่าประโยชน์ระหว่างรบัสัง่
ก็ทรงหยิบเศษกระดาษมาแผ่นหนึ่ง	 ทรงวาดเค้าโครงร่าง	 ๆ	
ออกมาเป็นล�าน�า้ก�า่คดเคีย้วหยกัไปตามสภาพจรงิและขดีเส้นก้ัน
เป็นระยะ	ๆ 	เมือ่ทรงวาดเสรจ็	พระราชทานพระราชด�ารเิสด็จ	
ก็ทอดพระเนตรรูปนั้น	 ซ่ึงมีลักษณะเหมือนตัวหนอนตัวบุ้ง
อะไรท�านองนั้น	เลยรับสั่งว่าเหมือน	“ยึกยือ”	นะ	ก็เลยเป็น
ชื่อเล่นส�าหรับโครงการนั้นไปว่า	“โครงการยึกยือ”	พวกเราก็
เข้าใจว่าเป็นน�้าก�่า	
		 พอได้ฟังแล้วพวกเราชาวไทยทุกคนควรจะได้ทราบว่า
จุดก�าเนิดของโครงการนั้น	 ไม่ใช่เพียงเริ่มจากห้องทรงงาน	
บนพื้นดิน	ในน�้าเมื่อเสด็จประพาสทางเรือ	แม้บนอากาศก็ยัง
ทรงคิดงานที่จะช่วยเหลือประชาชน	นั่นคือภาพที่ไม่สามารถ
จะลืมได้
			 ส�าหรับวัดมงคลชัยพัฒนาที่ทรงร�าลึก	 ถึงเมื่อวันที่	 5	
พฤษภาคม	ตามที่เริ่มเรื่องไว้นั้น	ก็มีจุดก�าเนิดที่สนุกสนานยิ่ง
มีรับสั่งให้ไปหาที่และวัดที่มีลักษณะอย่างนั้น	 ๆ	 มีอายุ
ประมาณนัน้	โดยรบัสัง่เป็นเรือ่งนวนยิายว่า	มพีระเอกชือ่อะไร
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ก็สงวนไว้ก่อน	 ติดตามปู่ไปท�าบุญที่พระพุทธบาทในยุคสมัย
รัชกาลที่	 5	 ขากลับได้แวะท�าบุญเป็นเงิน	 80	 ชั่ง	 บางครั้งก็
พระราชทานโจทย์มาอย่างนี	้พวกเราจึงต้องใช้ปัญญารอบด้าน
ขบปัญหาและโจทย์ให้แตก	 มิฉะนั้นจะถวายงานไม่ส�าเร็จแน่
มีพระราชกระแสเพียงแค่นี้ก็ต้องขวานขวายให้พบ	 และก็
พบวัดมงคลน่ีแหละ	 ก็รับสั่งว่าใช่	 ก่อนจะไปส�ารวจก็มีเรื่อง
ประหลาดอีก	 พวกเราปลอมตัวไป	 ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่ามี
หลายคนฝันถึงพระเจ้าอยู่หัว	 และโบสถ์ที่ยังสร้างค้างอยู่	 จะ
มีผู้สูงศักดิ์มาช่วยให้ส�าเร็จ	 วันรุ่งขึ้นพวกเราก็แปลงกายเป็น
พ่อเลีย้งมากว้านหาซือ้ที	่เจรจาไม่ค่อยจะส�าเรจ็	ชาวบ้านกลวั
เป็นนายทุนมาหลอก	ก็บอกเขาว่า	ซื้อแล้วไม่เอาไปไหนหรอก
พัฒนาแล้วกเ็ป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเอง	ใครจะเชือ่	นายทนุ
อย่างนี้มีด้วยหรือ?	 ความมาแตกเอาตอนที่เจรจาซื้อท่ีของ
ลุงสมจิต	 เผอิญมีปฏิทินแขวนอยู ่ข ้างฝาบ ้านเป ็นรูป
พระเจ้าอยู่หัว	ก�าลังเสด็จฯ	อยู่แห่งหนึ่ง	มีพวกเราทั้งฝูงตาม
เสดจ็ฯ	อยู	่ลงุสมจติ	เหลอืบไปเหน็ปฏทินิแล้วมองหน้าพวกเรา
เจอะหน้าแต่ละคนเหมือนบนปฏิทินยังกับแกะ	 ความลับ
เลยแตก	พ่อเล้ียงตวัปลอมเลยต้องสารภาพเปิดเผยตวั	การซ้ือ
ที่ดินก็เลยสะดวกโยธิน	พอชาวบ้านรู้	ป้าบุญเรืองก็ถวายเพิ่ม
อีกหลายแปลง	เป็นพระบารมีโดยแท้	
	 	 	 ต่อจากน้ัน	 ก็ลงมือพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	 ยึด
หลักชาวบ้าน	วัด	ราชการ	(โรงเรียนด้วย)	ให้ประสาน	3	ส่วน
ด้วยกัน	 โดยมีพระเป็นศูนย์กลาง	 มาท�าบุญ	 แล้วก็มาเรียนรู้
การเกษตรหลังวัดได้	ท�าแหล่งน�้า	ปลูกข้าว	ปลูกไม้ไร่	ไม้สวน	
ครบถ้วน	พอวันเสดจ็ฯ	มา	ทรงพอพระทยัมาก	ระหว่างเสดจ็ฯ	
พระราชด�าเนินเลาะริมสระน�้าอยู่	 ก็รับสั่งว่า	 “รูปแบบการ

พฒันานีเ้ป็นรปูแบบท่ีด	ีมหีกอย่างในแปลง	ชาวบ้านเขามกีนิมี
ใช้มอียู	่ฝนทิง้ช่วงกม็นี�า้ในสระคอยพยงุไว้	เป็นทฤษฎีใหม่นะ”
ณ	 วันนั้นเวลานั้น	 ชื่อโครงการทฤษฎีใหม่	 ซึ่งแพร่ขยายไป
ทั่วประเทศในขณะนี้	ก็อุบัติขึ้น	
		 จะเห็นว่า	 โครงการแต่ละโครงการมีเบื้องหลังที่น่า
จดจ�าสร้างความตื่นเต้นสนุกสนาน	 เพลิดเพลินยิ่งนัก	 จนลืม
ความเหน็ดความเหนื่อยไปหมด	 ดังที่ได้ทรงปรารภขึ้นมา
เมื่อเย็นวันท่ี	 5	 พฤษภาคม	 2548	 วันฉัตรมงคลวันที่
มีความหมายส�าคัญยิ่งส�าหรับพวกเราชาวไทย	
		 วันนี้	พวกเราต้องพูดตรงๆ	ว่า	พวกเราเหงามาก	ไม่ค่อย
ได้มโีอกาสตามเสดจ็ฯ	โดยมพีระองค์เสด็จฯ	น�าหน้าเราเหมอืน
ในอดตี	วนัทีร่บัสัง่จงึรูส้กึสะท้อนใจมาก	“ประโยชน์สขุ”	ท่ีทรง
สร้างให้แก่แผ่นดินนัน้ยิง่ใหญ่	ยากจะอรรถาธบิายเรยีบเรียงมา
ครบถ้วนให้ได้รบัทราบ	ท้ังในความรูส้กึในส่วนลกึของหวัใจ	จะมี
แดดแผดเผา	จะมีฝนตกไม่ลืมหูลืมตา	จะย�่าโคลนน�้าท่วม	จะ
ไต่เขาสักกี่ลูก	 เพื่อพสกนิกรชาวไทย	 ได้ทรงท�ามาหมดตลอด
เวลา	59	ปี	ท�าให้แผ่นดนินีม้ัน่คง	ม่ังคัง่พสกนกิรอยูเ่ยน็เป็นสขุ	
พวกเราคงต้องรกัษาทะนถุนอมสมบัตชิาตขิองเราไว้	ช่วยแบ่งเบา
พระราชภาระที่ทรงแบกหนักอึ้งมาตลอดเวลายาวนานถึง
ครึ่งศตวรรษกว่าโดยยึดหลัก	“รู้	รัก	สามัคคี”	สละประโยชน์
ส่วนน้อยของเรา	เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ใหญ่กว่า	แผ่นดินนี้
จะได้ตกถึงลูกหลานเหลนตลอดไป

ที่มา	:	มูลนิธิชัยพัฒนา	
http://www.chaipat.or.th/
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	 เวลานีป้ฏเิสธไม่ได้ว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ก�าลังเป็นหมู่บ้านกระสุนตก	เพราะ
ถูกฝ่ายการเมืองบางกลุ่มโจมตีอย่างหนักถึงเรื่องมาตรฐานใน
การท�างาน	 ภายหลังมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ในคดีการบริหารจัดการน�้า	เมื่อปี	2554
	 ผลของเรื่องดังกล่าว	น�าไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่พุ่งเข้าไป
ใส่	 ป.ป.ช.	 ในโอกาสนี้โพสต์ทูเดย์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ	
“สรรเสริญ	พลเจียก”	เลขาธิการ	ป.ป.ช.	เพื่อรับฟังแนวทางการ
ท�างานที่แท้จริงของ	 ป.ป.ช.	 อย่างเป็นทางการ	 รวมไปถึงการ
วางแผนการปฏริปูเพือ่สร้างกลไกการป้องกนัและปราบการทจุรติ
ในอนาคต
	 เลขาธิการ	ป.ป.ช.	ยืนหยัดหนักแน่นว่า	ป.ป.ช.	ตรวจสอบ
ทุกรัฐบาล	 ไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใด
แต่ผลการตรวจสอบแต่ละคดีจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ
พยานหลักฐาน	

ตรวจสอบทุกรัฐบาล
	 “ต้องเรียนอย่างนี้นะว่า	 คดีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	 หรือว่า
รฐับาลอภสิิทธิท่ี์ต่อเนือ่งกนัมา	จรงิ	ๆ 	ป.ป.ช.	กท็�าทกุคดนีัน่แหละ	
แล้วก็ไม่มีจ�ากัดด้วยว่าคดีไหนจะเสร็จก่อน	 จะเสร็จเร็ว	 อะไรก็
แล้วแต่	 มันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานยุ่งยากหรือเอกสารมันหา
ไม่ได้	ระยะเวลามันอาจต้องเพิ่มเติม
	 “ในคดคีณุยิง่ลกัษณ์เนีย่	เนือ่งจากว่าห้วงระยะเวลาทีเ่ราท�ามา
ต้ังแต่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ชุดก่อน	 ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก
โดยเฉพาะการแก้ข้อกล่าวหา	และท่านก็ชีแ้จงเอาพยานหลกัฐานมา
และสบืเนือ่งมาถงึห้วงเวลาท่ีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ชดุใหม่เข้ามา
รบัลูกต่อ	พอแบบเน้ียมนักเ็ลยกลายเป็นว่าเราท�าเฉพาะแต่คดนีีเ้ห
รอ	จริงๆ	แล้วก็ไม่ใช่นะ	คดีของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็วินิจฉัยไปหลาย
คดี	แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าอะไรมันมีมูล	อะไรมันไม่มีมูลนะครับ”

ป.ป.ช. ไม่เคยเลือกปฏิบัต ิ
มาตรฐานเดียวใช้ทุกรัฐบาล 

	 “ป.ป.ช.	อาจจะไม่ค่อยได้เปิดเผยรายละเอยีดพวกนีม้ากนกั
มันก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้สังคมเขาอาจจะมองว่าท�าไมถึง
ท�าอย่างโน้น	 อย่างนี้	 อย่างกรณีของท่านสุภา	 (สุภา	 ปิยะจิตติ	
กรรมการ	 ป.ป.ช.)	 ก็ถูกโจมตีว่าท�าไมคุณเอาท่านสุภามาท�าคดี
ท่านยิง่ลักษณ์อย่างเดยีว	จรงิ	ๆ 	แล้วไม่ใช่นะ	แต่เป็นเพราะท่านสภุา
เป็นกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีที่เก่ียวกับ
การเมืองต่อจากท่านวิชา	(วิชา	มหาคุณ	อดีตกรรมการ	ป.ป.ช.)	
ทุกเรื่องท่ีค้างอยู่ก็ต้องท�าให้หมด	 ท่านสุภาก็ไม่ได้เป็นประธาน
คณะอนุกรรมไต่สวนทุกคดี”
	 สรรเสริญ	ระบวุ่า	ต่อไป	ป.ป.ช.	อาจต้องชีแ้จงให้สงัคม	ชีแ้จง
ให้ส่ือท่ีทราบมากข้ึน	ว่าในการท�างานของเราเป็นอย่างไร	แต่กล่าว
โดยสรุป	เวลานี้	คือ	เราท�าทุกคดีไม่ได้เลือกปฏิบัติอย่างแน่นอน	
โดยทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและหลักฐาน
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	 สรุปคือมันขึ้นอยู ่กับพยานหลักฐาน	 ถ้ามันไม่มีพยาน
หลักฐานจะให้	ป.ป.ช.	ไปกล่าวหาเขาลอย	ๆ 	มนักไ็ม่มทีาง	ทีน่ีเ่ขา
กไ็ม่ท�ากัน	นกักฎหมายเขากไ็ม่ท�าหรอกครบั	ทีจ่ะไปกล่าวหาใคร
โดยไม่มพียานหลักฐานนะครบั	แต่ยงัมหีลายคนทีย่งัไม่เข้าใจ	และ
ไปกล่าวหาว่าจะเป็นการท�าลายความน่าเชือ่ถือ	เช่น	กรณทีีม่อีดตี	
40	สส.	 (ผู้ถูกกล่าวหาในคดีการเสนอร่าง	พ.ร.บ.	นิรโทษกรรม)	
มาร้องเรียนกับ	 ป.ป.ช.	 เป็นต้น	 ซึ่งขอท�าความเข้าใจว่าเรื่องนี้
เป็นการด�าเนินการตั้งแต่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ชุดเก่า	มันไม่ใช่
เพิ่งเกิดมาเริ่มท�าคดีในช่วงที่มีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.ชุดใหม่

คสช. ก็โดน ป.ป.ช. สอบ
	 ป.ป.ช.	 ได้เข้าไปตรวจสอบปัญหาความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้น
ระหว่างการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	 (คสช.)	 บ้างหรือไม่?	 อย่างไร?	 สรรเสริญ	 ตอบว่า	
“ดหูมดแหละครบั	ทุกเรือ่งเลย	ไม่ว่าจะเป็นท่ีผ่านมา	อย่างโครงการ
อุทยานราชภักดิ์คือถ้ามันเป็นเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
กระท�าการทุจริตหรือกระท�าผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่	 หรือร�่ารวย
ผดิปกตมินัก็อยูกั่บเราหมดเลยนะ	ไม่ว่าจะเป็นยคุไหน	สมยัใดเรา
กต้็องท�าหมด	เพยีงแต่ว่าท�าแล้วเรือ่งใดท่ีมนัมมีลูหรอืเรือ่งใดทีมั่น
ไม่มีมูลเท่านั้นเองนะครับ”
	 “ถ้ามนัไม่สามารถหาพยานหลกัฐานจนกระท่ังเห็นได้ว่าเรือ่ง
มนัไม่มมีลู	มนักไ็ม่สามารถไปด�าเนนิคดีได้	แต่เร่ืองใดทีม่นัมีพยาน
หลกัฐานเพยีงพอท่ีจะด�าเนนิคดีกต้็องมรีะเบียบด�าเนนิคดนีะครบั	
กรรมการ	 ป.ป.ช.	 แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์	 มีวุฒิภาวะ

ทั้งด้านต�าแหน่งท้ังด้านการงานอะไรมาสูง	 เขาคงไม่เอาไอ้ตัว
ชื่อเสียงเกียรติยศอะไรทั้งหลายแหล่มาทิ้งกับเรื่องแบบนี้หรอก
	 “ผมมองในมุมของผม	 แล้วผมก็สัมผัสกรรมการ	 ป.ป.ช.	
หลายท่าน	 ในฐานะที่ผมเป็นเลขาฯ	 ในที่ประชุม	ผมก็จะเห็นวิธี
การท�างานของคณะกรรมการในแต่ละท่าน	ท่านก็ต้องมาดู	ไม่มี
หรอกที่จะบอกว่าไอ้ไม่ผิด	ต้องเอาให้ผิดให้ได้	กรรมการ	ป.ป.ช.	
ม	ี9	คนนะครบั	ไม่ได้มคีนเดยีว	ถ้าคนใดจะดงึดนัเอาผดิหรอือะไร
ก็แล้วแต่	แต่ในเมื่ออีก	7	ท่าน	8	ท่านนั้นไม่เห็นด้วย	มันก็จบไป	
หรือแม้แต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่ผิด	แต่อีก	7	ท่าน	ท่านเห็นด้วย
ว่าผิด	 ท่านก็ต้องยอม	 ใช่ไหม	 มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการ
ของการลงความเห็นทางกฎหมาย”

ปฏิรูปวงจรอุบาทว
	 หลังจากสนทนาถึงเรื่องไต่สวนคดี	กล่าวหาผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองของ	ป.ป.ช.	แล้ว	มาถงึจดุนีจ้งึเข้าสู่การพดูคยุเก่ียวกบั
แนวทางการปฏริปูการท�างานของ	ป.ป.ช.	เพือ่น�าไปสูก่ารปราบปราม
การทุจริตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
	 สรรเสริญ	 ให้มุมในเชิงหลักการว่าปัญหาที่ผ่านมาซ่ึงสร้าง
ความเสียหายต้องยอมรับว่ามีสาเหตุจากนักการเมืองไม่ว่าจะ
เป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่ไป
แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ	ไม่วา่จะเป็นการหาประโยชน์ให้กบั
ตนเองหรือพรรคพวก
	 “นโยบายสาธารณะที่อ้างว่าท�าเพ่ือประโยชน์กับประชาชน	
แต่ว่าประชาชนได้จรงิ	ๆ 	กจ็ะเป็นเศษของเงนิงบประมาณเท่าน้ันเอง
หรือการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์บางประการ	 และท่ีส�าคัญ
เกิดการซื้อขายต�าแหน่ง	 นักการเมืองเขาก็เอาพวกของเขามา
คุมกระทรวง	 ทบวง	 กรมต่าง	 ๆ	 ข้าราชการที่อยากจะเลื่อนข้ัน	
เล่ือนต�าแหน่ง	 โดยท่ีไม่ถูกต้องและไปตอบสนอง	 เพื่อไป
ตอบสนองนกัการเมอืง	จงึท�าให้การทจุรติเกดิขึน้วงจรพวกนีเ้ป็น
วงจรอุบาทว์”
	 ส�าหรับมาตรการท่ี	ป.ป.ช.	 เตรยีมน�ามาใช้	 คอื	 การก�าหนด
กรอบเวลาการท�างานของ	ป.ป.ช.	ให้ชัดเจน	และการเพิม่หลักใหม่
ไปในร่าง	พ.ร.บ.	ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปราม
การทุจริตที่เตรียมเสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	(กรธ.)	
ซึ่งเลขาธิการ	ป.ป.ช.	เชื่อว่า	ถ้า	ป.ป.ช.	มีกรอบเวลาการท�างาน
จะเป็นการป้องปรามไม่ให้คนกล้ากระท�าทุจริตไปในตัว

หรือการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์บางประการ	 และท่ีส�าคัญ
เกิดการซื้อขายต�าแหน่ง	 นักการเมืองเขาก็เอาพวกของเขามา
คุมกระทรวง	 ทบวง	 กรมต่าง	 ๆ	 ข้าราชการที่อยากจะเลื่อนข้ัน	
เล่ือนต�าแหน่ง	 โดยท่ีไม่ถูกต้องและไปตอบสนอง	 เพื่อไป
ตอบสนองนกัการเมอืง	จงึท�าให้การทจุรติเกดิขึน้วงจรพวกนีเ้ป็น
วงจรอุบาทว์”
	 ส�าหรับมาตรการท่ี	ป.ป.ช.	 เตรยีมน�ามาใช้	 คอื	 การก�าหนด
กรอบเวลาการท�างานของ	ป.ป.ช.	ให้ชัดเจน	และการเพิม่หลักใหม่
ไปในร่าง	พ.ร.บ.	ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปราม
การทุจริตที่เตรียมเสนอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	(กรธ.)	
ซึ่งเลขาธิการ	ป.ป.ช.	เชื่อว่า	ถ้า	ป.ป.ช.	มีกรอบเวลาการท�างาน
จะเป็นการป้องปรามไม่ให้คนกล้ากระท�าทุจริตไปในตัว

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”38
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	 “ถ้าเป็นคดีทั่วไปที่ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก	 เราตั้ง 
เป้าหมายแต่ละคดต้ีองด�าเนนิให้เสรจ็ภายใน	1	ปี		ค�าว่าคดทีัว่ไป	
ยกตัวอย่างเช่น	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 การฮั้วคดี	 รัฐปกปิดประกวด
ราคาก็ดี	หรือว่าเรียกรับเงินตรวจรับงานก็ดี”
	 แต่ถ้าเป็นกรณีที่สลับซับซ้อนมันก็ใหญ่ข้ึนมาหน่อย	 คือ	
ระดับของอธิบดีในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการที่มีหลัก
เป็น	10	ล้าน	20	ล้าน	หรือ	100	ล้านขึ้นไป	และมีผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรอบระยะเวลา	 1	 ปี	 ก็คงต้อง 
ยกเว้นไป	 เพราะมันมีหลายประเด็นที่กล่าวหา	อย่างเช่น	ทุจริต
เป็นสิบ	 ๆ	 โครงการในคนเดียวกัน	 อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะท�า 

ทุกโครงการไปได้ภายใน	 1	 ปี	 มันอาจจะต้องมีข้อยกเว้นหรือ 
ข้อจ�ากัด	แต่โดยทั่วไปแล้วเราวางไว้ว่าต้องท�าให้เสร็จใน	1	ปี
	 “อย่างไรก็ตาม	 เราละเลยเรื่องสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา	 เช่น	
การคดัค้านคณะอนกุรรมการไต่สวน	การให้เขามาตรวจดเูอกสาร	
การตั้งทนายความ	 การอ้างพยาน	 ต่อการพิจารณาคดีท�าได้เร็ว
จะเป็นมาตรการในการป้องปรามเพราะสมัยก่อนคนไม่ค่อยกลัว	
ป.ป.ช.	 ไต่สวน	 เรื่องส่งไปอัยการและศาล	 กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลา
เกือบ	10	ปี	แต่ถ้าต่อไปมีกรอบเวลาชัดเจน	เชื่อว่าภายใน	2-3	ปี	
ทุกๆ	คนก็ต้องระวัง	คิดหนัก	และอาจจะต้องเลิกคิดในเรื่องของ
การคอร์รัปชันไปเลย”	เลขาธิการ	ป.ป.ช.	ระบุ

วางหลักการใหม่ สร้างประเทศโปร่งใส
	 ส่วนเรื่องการจัดท�าร่าง	พ.ร.บ.	ประกอบรัฐธรรมนูญ	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการท�างานที่ส�าคัญของ	ป.ป.ช.	เลขาธิการ	ป.ป.ช.ระบุว่า	
จะเป็นการจัดท�าใหม่ทั้งฉบับและส่งให้	กรธ.	โดยจะคงหลักการเดิมเอาไว้	แต่จะเพิ่มหลักการใหม่เข้าไป
	 หลกัการใหม่	เช่น	เร่ืองการแสดงบญัชรีายการทรพัย์สนิและหนีส้นิ	ถ้าคณุเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่	
คุณต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองกับต้นสังกัดเอาไว้	เริ่มตั้งแต่เข้ารับราชการ	แล้วก็ก�าหนดว่าภายใน	3	ปี	
หรือ	5	ปี	ยื่นอีกครั้ง	ในช่วงระยะ	3	ปีถึง	5	ปีเนี่ย	ต่อมาคุณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือเลื่อนต�าแหน่งก็ต้องแจ้ง	วัตถุประสงค์ของการแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นการป้องปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 “ในเบื้องต้น	 ป.ป.ช.	 จะไม่เข้าตรวจแต่จะตรวจเมื่อมีเหตุสงสัย	 เช่น	 มีการร้องเรียนเข้ามาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านนั้นท่านนี ้
มพีฤตกิารณ์ท่ีร�า่รวยผดิปกต	ิมพีฤตกิารณ์ทีใ่ช้ชวีติทีม่นัฟุม่เฟือย	หรหูราเกนิกว่าฐานะหรือต�าแหน่ง	เรากอ็าจจะขอบญัชเีขามาดู	แบบนี ้
จะเป็นการตรวจเชิงคุณภาพ	 จากเดิม	ณ	 เวลานี้เราตรวจรับแต่ปริมาณมากกว่า	 ซึ่งในระยะยาวอาจน�ามาตรการเร่ืองภาษีเข้ามาช่วย
ตรวจสอบเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย”
	 เครือ่งมอืทีจ่ะท�าให้การป้องกนัปราบปรามการทจุรติมปีระสทิธภิาพนัน้	ในทศันะของเลขาธกิาร	ป.ป.ช.	คดิว่าไม่ได้อยูท่ีก่ฎหมาย
อย่างเดียว	แต่ต้องสร้างทัศนคติใหม่ให้กับคนในสังคมที่ต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับได้
	 “ก่อนที่จะมีกฎหมายเนี่ย	พื้นฐานของคนเนี่ย	มันจะต้องแยกแยะได้ว่าอันนี้ของเรา	อันนี้ของหลวง	อันนี้ของส่วนรวม	คุณจะไป 
แตะต้องมไิด้	คนมาท�าส่วนรวมให้ของหลวงเสยีหายคณุต้องเป็นพยานชีไ้ปว่า	เอ้ย	คณุท�าไม่ถกู	คณุท�าผดินะครับ	พืน้ฐานการทีจ่ะปลกูฝัง 
อย่างนี้เราก็คงต้องท�าเป็นชุดองค์ความรู้	 คือปลูกฝังตั้งแต่ระดับอนุบาล	 ระดับอนุบาลก็เรียนง่าย	 ๆ	 เรียนก็ไม่ได้เรียนยากอะไร	 
ก็ให้เขาเล่น	ให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของเขา	อันนี้ไม่ใช่	หรือกรณีที่โตขึ้นมาหน่อย	อาจจะดูในเรื่องของประโยชน์สาธารณะ	เช่น	เดินไปเห็น
ใครเปิดก๊อกน�้าทิ้งไว้	ก็ไปปิด	เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นเงินภาษีของพวกเราสูญเสียไป”
	 “เริ่มจากจุดเล็ก	ๆ 	ไปที่จะท�าให้เขารู้ว้าอะไรคือพื้นฐานทางคุณธรรม	จริยธรรม	โตขึ้นมาหน่อยจนกระทั่งก่อนที่จะออกมาท�างาน	
ก็ต้องให้รู้ในเรื่องของว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม	 อะไรที่ท�าได้	 อะไรที่ท�าไม่ได้	 อย่าไปบอกว่าใคร	 คนอื่น
เขาก็ท�ากัน	 ความคิดแบบนี้ต้องเลิก	 เพื่อสร้างสังคมที่เรียกว่าสังคมไม่ทนกับการคอร์รัปชัน	 แล้วก็พยายามที่จะปรับให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศที่โปร่งใสและใสสะอาด”	เลขาธิการ	ป.ป.ช.	ทิ้งท้าย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

ฉบับประจ�าวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
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 หากกล่าวถึงกระแสการต่อต้านการทุจริตในโลกปัจจุบัน หลายประเทศให้ความ
ส�คัญโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคธุรกิจเอกชน เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ท�ให้การด�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างไร้พรมแดนการค้าและระบบเศรษฐกิจมีความเสรีมากขึ้น 
ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น จึงท�ให้บรรดาบริษัทเอกชนที่ด�เนินธุรกรรมกับภาครัฐ 
ถูกมองว่ามีโอกาสท่ีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ เพื่อประโยชน์หรือ
ความสะดวกในการด�เนินธุรกิจ ตั้งแต่การติดต่อขอใบอนุญาต ไปจนถึงการประมูล
โครงการสัมปทานขนาดใหญ่ และเป็นที่น่าสังเกตว่าในบางครั้ง แม้ผู้ที่ให้สินบนจะเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล แต่แท้จริงแล้วผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ก็คือตัวนิติบุคคลนั่นเอง

ภาคธุรกิจตื่นตัว มาตรการต่อต้านการให้สินบน 
ป.ป.ช. เสริมภาคธุรกิจกับบทบาทใหม่

ในการป้องกันการทุจริต ตามมาตรา 123/5

	 กลไกการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น 
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
ต่างประเทศในการท�าธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD	
Anti-Bribery	 Convention)	 และอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต	 (United	 Nations	 Convention	
against	Corruption	–	UNCAC)	ต่างเรียกร้องให้นานาประเทศ
มีกฎหมายที่ควบคุมนิติบุคคลอย่างจริงจัง	 เพ่ือไม่ให้มีการให้

สินบนเจ้าหน้าที่รัฐภายในประเทศ	 และเร่งขจัดอุปสรรคการค้า
การลงทุน	ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันทางธุรกิจ	
(level	playing	field)	โดยเฉพาะประเทศที่มีอิทธิพลต่อการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศต่างพร้อมใจกันยกระดับการต่อต้าน
การทจุรติทัง้ในเชงินโยบายและการพฒันากลไกทางกฎหมายของ
ตนเองให้ขยายขอบเขตไปสูบ่รบิทดงักล่าว	และมไิด้มุง่ไปแต่เพยีง
เอาผิดกับผู้รับสินบน	 (demand	 side)	 แต่หันไปเอาผิดกับฝ่าย 
ผูใ้ห้	(supply	side)	ด้วย	ผลทีต่ามมากค็อืบรรดาบริษทันติบิคุคล

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”40
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น้อยใหญ่ต่างหันมาให้ความส�าคัญกับการมีมาตรการควบคุม
ภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมิให้ตนเองต้อง
ตกอยู่ในฐานะของการเป็นผู้เก่ียวข้องกับการให้สินบนจนต้อง
รับผิดตามกฎหมายและเสยีชือ่เสยีงในการท�าธรุกิจซึง่อนาคตใกล้
การต่อต้านการทุจริตการให้สินบนจะกลายมาเป็นประเด็น
ส�าคัญของการด�าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล	 (corporate	
governance)	 และน�าไปสู่การสร้างมาตรการตรวจสอบตนเอง
ของภาคธุรกิจเอกชน
	 ส�าหรับประเทศไทย	 การมีพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	(ฉบบัที	่3)
พ.ศ.	2558	นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการน�าเอาหลักการเรื่องความ
รับผิดของนิติบุคคลในการให้สินบนมาใส่ไว้ในมาตรา	 123/5	
โดยก�าหนดให้นิติบุคคลอาจต้องรับผิดกรณีที่ผู้มีความเกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคลนั้น	 ซึ่งหมายความรวมถึง	 ลูกจ ้าง	 ตัวแทน	
บริษัทในเครือ	 หรือบุคคลใดซึ่งกระท�าการเพื่อหรือในนาม
ของนิติบุคคลนั้นไปให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์
ของนิติบุคคลดังกล่าว	 ซึ่งครอบคลุมถึงเจ ้าหน้าที่ รัฐไทย	
เจ้าหน้าทีรั่ฐต่างประเทศ	และเจ้าหน้าทีอ่งค์การระหว่างประเทศ	
อกีทัง้ยงัมกีารก�าหนดโทษปรบัทีม่มีลูค่าสงู	อย่างไรกด็	ีนติบิคุคล
อาจไม่ต้องรับผิด	 หากได้แสดงว่าได้มีการก�าหนดให้มีมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม	 ส�าหรับการป้องกันการให้สินบน
ดังกล่าว	 ซึ่งขณะนี้	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 อยู่ในระหว่างการจัดท�า
คู่มือแนวทางการวางมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้
สินบนท่ีเหมาะสม	 โดยยึดหลักการตามมาตรฐานสากล	 และให้
นติบิคุคลทกุขนาดสามารถน�าไปปรบัใช้ได้กบัการประกอบธรุกจิ
ของตนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

	 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ได้จัดงาน
เสวนา	“มาตรการภาคธุรกิจ	ต้านทุจริตการติดสินบน”
	 เพือ่มุง่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั	มาตรา	123/5	ตลอดจน
กระตุน้ให้ภาคเอกชนร่วมแสดงความคดิเหน็ต่อร่างคูม่อืทีจ่ะเป็น
มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันให้สินบน	 ซ่ึงได้การตอบรับ
เป็นอย่างดีจากภาคธุรกิจเอกชน	 ซึ่งขณะนี้ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	
อยู่ในระหว่างการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	
มาจัดท�าคู ่มือเพ่ือเป็นแนวทางการวางมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมให้กับภาคเอกชนภายใต้	 123/5	 โดยยึดหลัก
การตามมาตรฐานสากล	 และเพ่ือให้นิติบุคคลทุกขนาดสามารถ
น�าไปปรับใช้ได้กับการประกอบธุรกิจของตน	 นอกจากนั้น	
ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 อยู ่ระหว่างการจัดต้ังศูนย์ให้ค�าปรึกษา	
(advisory	 unit)	 ให้แก่นิติบุคคลเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้าน
การให้สินบนรวมทั้งมีแผนด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ทีเ่กีย่วข้อง	ไม่ว่าจะเป็นส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Office	 on	 Drugs	 and	
Crime	–	UNODC)	และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา	(Organization	for	Economic	Co-operation	
and	 Development	 –	 OECD)	 รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคมต่าง	 ๆ	 ที่ เ ก่ียวข ้องเพื่อขับเคล่ือน
การด�าเนินงานทั้งระบบต่อไป

ยุคใหม่ของการต่อต้านการทุจริตให้สินบน
	 พลต�ารวจเอก	วัชรพล	ประสารราชกิจ	ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้กล่าวถึง
ความท้าทายของการต่อต้านการให้สนิบนว่า	“การพฒันาด้านเทคโนโลย	ีสงัคม	และ
เศรษฐกิจ	ท�าให้การท�างานของเราต้องครอบคลมุในหลายมติ	ิการขบัเคล่ือนกฎหมาย
และมาตรการของ	ป.ป.ช.	 เกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบน	จะบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธภิาพนัน้	ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่	ป.ป.ช.	ได้เหน็ถงึความส�าคญัของภาคธรุกจิเอกชนในฐานะกลไกหลกั
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
	 ดังนั้นหากนิติบุคคลมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร	ส่งเสริมการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม	ย่อมสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดี	อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ : ส�นักการต่างประเทศ ส�นักงาน ป.ป.ช.
เวบไซต์ : www.nacc.go.th

  
41

เรื่องแนะน� จากกอง บก. 	www.nacc.go.th

ฉบับที่ 61 ประจำ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559



 www.nacc.go.thInternational anti-corruption 
(การตอตานทุจริตนานาชาติ)

สิงคโปร เปนอันดับ 1 
ในอาเซียนเพราะวา? (ตอนที่ 1) โดย นายบัณฑูร วงศ์สีลโชติ

หน่วย	:	ล้านดอลลาร์

 www.nacc.go.th

  

เอฟดีไอ 2538-2557

International anti-corruption 
(การตอตานทุจริตนานาชาติ)

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”42



 www.nacc.go.thInternational anti-corruption 
(การตอตานทุจริตนานาชาติ)

 www.nacc.go.th

	 ประเทศสิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย	เมื่อ	50	ปีที่แล้ว	
ขณะนั้นประเทศ	และคนในประเทศยากจนกว่าไทยมาก	รายได้
ต่อหัวเพียง	511	ดอลลาร์	หรือประมาณ	10,000	ต่อปี	โดยเทียบ
อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นที่	1	ดอลลาร์เท่ากับ	20	บาท
	 สิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างไทย
แม้น�้าดื่มก็ต้องซ้ือหาจากมาเลเซีย	 แต่ปจจุบันกลับเป็นประเทศ
ร�่ารวย	 คนในประเทศมีรายได้ต่อหัวเมื่อ	 ปี	 2558	 เท่ากับ	
51,855	 ดอลลาร์ต่อปี	 	 (1,815,000	 บาท)	 เพ่ิมขึ้น	 180	 เท่า
ภายในเวลา	50	ปี
	 ประเทศนี้ไม่มีคนจนในประเทศ	ขณะที่ตัวเลขจากธนาคาร
เพื่อการพัฒนาเอเชีย	 (เอดีบี)	 ระบุว่า	 ไทยมีคนที่มีรายได้ต�่ากว่า	
2,492	บาทต่อเดือนมากถึง	8.4	ล้านคน
	 สิงคโปร์ยังเป็นประเทศท่ีก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สุด	
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สุด	ได้รับยกย่องว่าเป็นประเทศที่
	 1.	 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน	 ไม่มีการเรียกรับสินบนใดๆ	
ทั้งสิ้น
	 2.						เป็นประเทศท่ีมเีครดติทางการเงนิสงูทีส่ดุ	รฐับาลได้รบัการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ	AAA	จากทุกสถาบันไม่ว่าจะเป็น
สแตนดาร์ด	แอนด์	พัวร์	มูดี้ส์	และ	พิทช์
	 3.	 เป็นสถานท่ีประกอบธุรกิจที่ดีที่สุด	 เพราะมีกฎหมาย
ชัดเจน	การบังคับใช้ไม่เลือกปฏิบัติ

	 4.	 มีความเป็นเสรีในการตลาดที่สุด	 รัฐบาลส่งเสริมการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมที่สุด	ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน	ไม่มี
การเล่นพรรคเล่นพวก	อนัเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัขิองประเทศอืน่	ๆ 	
ในอาเซียน	โดยเฉพาะไทย
	 5.		เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของโลก
	 6.	 ส่งสินค้าออกมากเป็นอันดับ	 12	 ของโลก	 มีมูลค่าการ
ส่งออกไปทั่วโลกมากกว่าไทยในแต่ละปี	 2	 เท่า	 รัฐบาลออกมา
ประกาศว่า	สนิค้าทีส่่งออกมากกว่าร้อยละ	55	ผลติได้ในประเทศ	
เป็นสนิค้าทีเ่กดิจากการลงทนุของนานาประเทศ	โดยเฉพาะสนิค้า
ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง	 ที่ประเทศต่างๆ	 เลือกสิงคโปร์	 เพราะ
มีการปกปองทรัพย์สินทางปญญาระดับเวิลด์คลาส	 นานาชาติ
ยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการปกปกปองทรัพย์สินทางปญญา
ดีที่สุดในโลก
	 จากสถติจิะเหน็ได้ว่าตัง้แต่ปี	2538	ถงึ	2557	รวมเวลา	20	ปี
มูลค่าเงินลงทุนสะสมที่เข้าไปในสิงคโปร์มีมากถึงร้อยละ	 55	
ของเงินลงทุนที่เข้ามาทั้งหมดในอาเซียน	 หรือเท่ากับ	 912,000	
ล้านดอลลาร์	(32	ล้านล้านบาท)
	 ในช่วงเดียวกันไทยได้รับมาเพียง	 199,000	 ล้านดอลลาร์	
(ประมาณ	6.9	ล้านล้านบาท)	ประเทศอืน่ๆ	ในอาเซยีนรวมทัง้ไทย
รับรวมกันแล้วได้เพียงร้อยละ	 45	น้อยกว่าสิงคโปร์ประเทศเล็ก
ที่สุดประเทศเดียว

International anti-corruption 
(การตอตานทุจริตนานาชาติ)

โปรดติดตามเรื่องราวสิงคโปร์
ได้ในวารสาร “สุจริต” ฉบับตอไป
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	 ประสบการณ์การท�างานของเธอถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียว	

ก่อนที่	อินทราวตี	จะกลับเข้ามากุมบังเหียนเศรษฐกิจอินโดนีเซีย

รอบนี้	 เธอเป็นถึงกรรมการผู้จัดการธนาคารโลก	 ดูแล	 74	 ชาต ิ

ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา	 แคริบเบียน	 ตะวันออกกลาง	

แอฟริกาเหนือ	เอเชียตะวันออก	และแปซิฟิก

	 อินทราวตี	 กลับมารับต�าแหน่งที่บ ้านเกิดในการปรับ 

คณะรฐัมนตรคีร้ังล่าสดุของประธานาธิบด	ีโจโก	วิโดโด	หรือโจโกว่ี	 

เมื่อวันที่	 29	 ก.ค.	 2559	 ซึ่งบรรดานักวิเคราะห์มองว่าเธอเป็น 

ตวัเลือกท่ีด	ีท่ีโจโกวีเ่ลอืกเข้ามาร่วมรฐับาล	เนือ่งจากประสบการณ์

ด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	 บวกกับประวัติ 

การจัดการข้าราชการคอร์รัปชันในอดีตของเธอ	 น่าจะช่วยหนุน

กระแสความนิยมของรัฐบาลให้เพิ่มขึ้น	 หลังจากที่ถูกวิพากษ์

วิจารณ์อย่างหนักว่างานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล

ค่อนข้างอืด	และผลงานยังไม่ค่อยเข้าตาประชาชน

	 ต�าแหน่ง	 รมว.คลัง	 นี้ ถือเป ็นงานถนัดที่ 	 อินทราวตี	 

คุน้เคย	เป็นอย่างดอียูแ่ล้ว	เพราะเธอเคยนัง่เก้าอ้ีตวันีม้าแล้วนาน

ถึงเกือบ	 ห้าปี	 ตั้งแต่ปี	 2548	 -	 2553	 ซึ่งการท�าหน้าที่ของเธอ 

ในคราวนัน้	นอกจากจะได้รับการยกย่องในแง่การปฏรูิปเศรษฐกจิ

เพือ่สร้างความเข้มแขง็ซึง่ท�าให้เศรษฐกจิอนิโดนเีซยีฝ่าข้ามวิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์	 ในปี	 2008	 มาได้แล้ว	 อินทราวตี	 ยังได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการกวาดล้างขบวนการ 

โกงภาษีของอินโดนีเซียอีกด้วย	 ผลงานในการบริหารเศรษฐกิจ

ท�าให้เธอได้รับรางวัล	 Finance	 Minister	 of	 the	 Year	 

ในปี	2006	จาก	Euromoney	และในปี	2016	นิตยสาร	Forbes	 

ก็จัดให้เธออยู ่ในอันดับที่ 	 36	 ของสตรีที่ทรงอิทธิพลมาก 

ที่สุดในโลก

	 ในระหว่างท่ีด�ารงต�าแหน่งในคราวท่ีแล้ว	 เธอได้ปฏิรูป 

การบรหิารงานในกระทรวง	โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี 

ให้มีประสทิธภิาพมากขึน้	และได้กวาดล้างขบวนการคอร์รปัชนัโดย

ได้ไล่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังซึ่งกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

การทุจริตออกจากต�าแหน่งเป็นร้อยคน	 และลงโทษทางวินัย 

เจ้าหน้าที่อีกเป็นพันๆ	 คน	 เป็นผลงานที่ท�าให้เธอได้รับ 

ค�าชมอย่างมากจากสาธารณชน	และ	ผลจากการด�าเนนิการ 

ดังกล่าวท�าให้ฐานภาษีบุคคลธรรมดาในช่วง	 5	 ปี 

ทีอ่นิทราวตเีป็นรฐัมนตรเีพิม่ขึน้จากแค่	4	ล้านกว่าคน

เป็นเกือบ	16	ล้านคน

รัฐมนตรีคลังหญิงอินโดฯ 
กับภารกิจปราบโกง

พิษณุ พรหมจรรยา
ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”44
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	 ภารกิจส�าคัญของอินทราวตี	 ในการกลับมารับต�าแหน่ง

รอบนี้	 คือการพยายามดึงเม็ดเงินที่รั่วไหลออกจากระบบการ

จัดเก็บภาษีและบางส่วนถูกน�าออกไปฝากไว้ในต่างประเทศ	

ซึง่รฐับาลประเมนิว่ามมีลูค่าสงูถงึกว่า	300	ล้านเหรียญให้กลบัเข้ามา

เป็นรายได้ของรัฐ	 พร้อมทั้งด�าเนินการเพื่ออุดช่องว่างที่ท�าให้

เกิดการโกงภาษี	 โดยหวังว่าจะช่วยให้สถานการณ์การจัดเก็บ

รายได้ของรัฐดีขึ้น	 เพ่ือให้รัฐบาลมีเงินส�าหรับลงทุนในโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน	อย่างเช่น	ถนน	ทางรถไฟ	และ	ท่าเรือเพิ่มขึ้น	

พร้อมทัง้ช่วยลดแรงกดดนัต่อการขาดดลุงบประมาณของประเทศ

ในระยะต่อไปด้วย

	 ในการนี	้รฐับาลอนิโดนเีซยีได้ประกาศโครงการนริโทษกรรม

ทางภาษี	(Tax	Amnesty)	เพือ่เปิดโอกาสให้นกัธรุกิจทีน่�าเงนิออก

ไปฝากไว้ในสิงคโปร์	 และประเทศอ่ืนๆ	 เพ่ือเลี่ยงภาษี	 สามารถ

น�าเงินกลับเข้ามายังอินโดนีเซียได้โดยเสียภาษีในอัตราต�่า	พิเศษ

แค่	 2	 -	 5%	 ภายในเดือน	 มี.ค.	 2560	 อินทราวตี	 บอกว่า

หลังจากนั้น	 รัฐบาลจะด�าเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่โกงภาษี	

โดยหากพบว่า	 มีการยื่นภาษีไม่ถูกต้อง	 รัฐบาลจะปรับแรงถึง	

200%	ของยอดภาษีที่ต้องช�าระ

 ตำแหนง รมว.คลงั นีถื้อเปน
งานถนัดที่ อินทราวตี คุนเคย 
เปนอยางดีอยูแลว เพราะเธอ
เคยนั่งเกาอี้ตัวนี้มาแลวนาน
ถึงเกือบ หาป ต้ังแตป 2548-
2553

	 ตัง้แต่ปี	2561	เป็นต้นไป	อนิโดนเีซยี	สงิคโปร์	และอกีหลาย

ประเทศจะต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ	 Organization	

for	Economic	Cooperation	and	Development	 (OECD)	

ให้รายงานการถือสินทรัพย์ในต่างประเทศของประชาชน

ในแต่ละประเทศ	ซึง่จะท�าให้การตรวจสอบสนิทรพัย์ในต่างประเทศ

ของคนในประเทศโดยรฐับาลจะท�าได้ง่ายขึน้	และการขนเงนิออก

ไปซกุยงัต่างประเทศเพือ่เลีย่งภาษหีรอืเจตนาทจุรติอืน่ๆ	กจ็ะถกู

ติดตามได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

	 เห็นประเทศเพื่อนบ้านขยับตัวแบบนี้แล้ว	 ก็ยิ่งชัดเจนว่า

ความตื่นตัวเรื่องการจัดการปญหาทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เป็น

ปรากฏการณ์พิเศษเฉพาะที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเท่านั้น	แต่เป็น

กระแสโลกที่ประเทศต่างๆ	ล้วนให้ความส�าคัญ	ดังนั้น	ทั้งภาครัฐ

และเอกชนไทยจึงต้องเอาจริงเอาจังกับการแก้ปญหาคอร์รัปชัน	

และพยายามร่วมมือกนัแสวงหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ	

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศเอาไว้	 เรื่องนี้

เป็นเรื่องส�าคัญท่ีรอไม่ได้	 เพราะถ้ามัวแต่ชักช้าเดี๋ยวเพื่อนบ้าน

ที่อยู่หลังเราจะแซงหน้าเราไปหมด

 

ที่มา	-	โพสต์ทูเดย์	ฉบับวันที่	19	กันยายน	พ.ศ.	2559
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 ถึงแมวาปจจุบันสถานการณการทุจริตภายใตการนําของ

รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ - คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

จะถกูคาํส่ังพิเศษกดทบั - บรรเทาไมใหกลบัมากดักรอนสงัคมไทย

ทวาเมื่อถึงวันที่อํานาจพิเศษหมดวาระลงวงจรอุบาทวเฝารอวัน

ปะทุขึ้นอีก

 การจัดทํายุทธศาสตรชาติว าด วยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของสาํนกังาน

ป.ป.ช. ฉายภาพการทุจริตในอนาคตวา นักการเมือง 

คอื เปาหมายสาํคญัในวงจรการทจุรติในอีก 5 ปขางหนา

 6 ยุทธศาสตรครอบคลุมดานการปองกันปราบปราม

การทุจริตและพฤติมชิอบทัง้นกัการเมอืง ขาราชการและนกัธรุกจิ

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต อาทิ 

พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนการนําเสนอรูปแบบ

การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหวางผลประโยชน

สวนรวมในทุกระดับ

 ยทุธศาสตรที ่2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริต อาทิ พัฒนากลไกใหนักการเมืองแสดงเจตจํานง

ทางการเมืองในการต อต านการทุจริตต อสาธารณชน

กอนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง

 โดยการแกไข พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิสภาทองถิน่หรอื

ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545

 กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงฯ 

ของพรรคการเมืองและเผยแพรใหประชาชน โดยการแกไข พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กําหนด

ใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและ

การใชงบประมาณตอนโยบายนัน้ๆ กอนทีจ่ะจดัใหมกีารเลือกต้ัง

โดยดําเนินการแกไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตรปราบโกง ฉบับ คสช. 
เครื่องมือใหม ป.ป.ช. ในกฎหมายลูก
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 ยทุธศาสตรที ่3 สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย อาท ิตรวจสอบ

แนวนโยบายการหาเสยีงของพรรคการเมอืง ระเบยีบ แนวทาง

การตรวจสอบนโยบายประชานยิมและผลกระทบของนโยบาย

พรรคการเมือง

 การพัฒนากระบวนการสรางฉันทามติจากทุกภาคสวน

ในการกอตัวนโยบายพัฒนาแนวปฏิบัติการยอมรับนโยบายที่

ผดิพลาดและแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมเทยีบเคยีงมาตรฐาน

สากลและจริยธรรมทางการเมือง

 เสรมิสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย

โดยการตรวจสอบความชอบดวยเนื้อหาของกฎหมายวา

จะไมเอ้ือประโยชนตอกลุ มใด เอ้ือประโยชนตอตนเองและ

พวกพอง

 กําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงเก่ียวกบัการทจุรติเชงินโยบาย โดยมาตรการเช่ือมโยง

กับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่วาดวยกระบวนการถอดถอน

ออกจากตําแหนง

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

อาท ิอาศยักลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบรหิารและเสรมิสราง

การปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี

ธรรมาภิบาล

 การสรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต โดยบูรณาการ

รวมระหวางองคกรอิสระและหนวยงานดานการตรวจสอบ

โครงการรัฐบาล มีบทยับยั้งหากเห็นวาการดําเนินการดังกลาว

สอไปในทางทุจริตหรือมีแนวโนมจะเกิดผลเสียอยางรายแรง

 ยุทธศาสตรที่  5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต อาทิ การปรับปรุงการตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน ระบบ

การติดตามทรัพยสินคืนจากการทุจริต กําหนดกลุมเปาหมาย

ในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาส

ในการทุจริต

 การกําหนดกรอบระยะเวลาในแต ละขั้นตอนของ

กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหชัดเจน การพัฒนาและจดัต้ัง

หนวยเฉพาะกจิ โดยมอีาํนาจเฉพาะและมขีัน้ตอนการดาํเนนิการ

ที่กระชับและรวดเร็ว (Fast Track)

 ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย อาทิ 

การจดัตัง้หนวยงานหรอืกลุมภารกจิเพือ่ทาํหนาทีใ่นการศกึษา

แหลงขอมูลทัง้หมดทีใ่ชสําหรับการจดัอนัดบั CPI ในแตละแหลง

เพื่อยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยทั้ง 8 แหง

ใหมีระดับรอยละ 50 ข้ึนไป และมีตัวชี้วัดวารอยละของคดี

การทุจริตลดลงในอีก 5 ปขางหนา

   กำหนดความรับผดิชอบทางการเมอืง
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมอืงเกีย่วกับ
การทจุรติเชงินโยบาย โดยมาตรการเชือ่มโยง
กบับทบญัญตัติามรัฐธรรมนญูทีว่าดวย
กระบวนการถอดถอนออกจากตำแหนง

 www.nacc.go.th

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
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(ตอนที่ 2) 

“มะปริงรู้อยู่พอเพียง”

 วันเสารสุดหรรษา   คุณแมพาไปซื้อของ 
ตลาดนัดริมลําคลอง   สองพี่นองตางดีใจ 
 ของขายสารพัน   มีครบครันใหซื้อใช 
มะปรางมะปริงไป   ชวยแมหิ้วของกลับมา 
 มะปรางอยากไดเสื้อ   มีเหลือเฟอใหเลือกหา 
ตัวเกาใชนานมา   คุณแมขาซื้อใหที 
 มะปริงชอบของเลน   จึงเลือกเฟนสักอยางนี่ 
ของเลนลวนมากมี   ชักชวนชี้ใหแมดู 
 แมถามความจําเปน   เพราะเล็งเห็นสําคัญอยู 
มะปรางจึงเปนผู   ไดเสื้อไปใชหนึ่งตัว 
 มะปริงแมไมให   ที่บานไซรมากมายทั่ว 
ของเลนเชนเครื่องครัว   กองเกลื่อนกลนลนบานเรา 
 มะปริงเริ่มขัดใจ   ปนปงไปไมหยอกเยา 
แมไมตามใจเรา   หนูจะเอาอยาทัดทาน 
 แมจึงชี้เหตุผล   ลูกมีลนจนมองผาน 
ซื้อไปเลนไมนาน   เสียดายของมองอีกที 
 เดินไปไดสักพัก   พบเพื่อนรักทักเร็วรี่ 
หอบอะไรไวมากมี   มะปริงถามตามงุนงง 

  นิทานชุดมะปราง มะปริง กับการปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยนิทาน 5 เรื่อง แตละเรื่องน้ันไดนําเสนอ
เรื่องราวการประพฤติตนเพื่อสงเสริมคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนคุณธรรมพื้นฐานท่ีเด็กไทยควรไดรับการปลูกฝงมากที่สุด เพราะในปจจุบันปญหา 
“ความซื่อสัตย” เปนประเด็นที่คนไทยใหความสําคัญ โดยนิทานดังกลาวไดแตงขึ้นใหสอดคลองกับหลักสูตรโตไปไมโกง และคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
โรงเรยีนสจุรติ ซึง่ปญหาการทจุรติคอรรปัชนัมีมากมายเกดิจากความละโมบ ขาดความเสยีสละ ขาดความมีวินยั และความมีเหตผุล หากเดก็และเยาวชนไดรบั
การปลกูฝงในดานนีต้ัง้แตวยัเยาวเช่ือวา เดก็จะเติบโตโดยมภูีมคิุมกนัท่ีด ีโดยนทิานชดุนีผู้ประพนัธไดแตงเปนบทรอยกรอง ประเภทกาพยยานี 11 ในการเลาเร่ือง 
ประพันธโดย นางพรพิมล ไวยกุล ปจจุบันรับราชการครู โรงเรียนบานตาลเหนือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

 จุบแจงแถลงกลาว   ฉันหอบขาวของไปสง 
ลูกคาที่มั่นคง   ซื้อเจาะจงที่รานเรา 
 มะปริงมองดูเพื่อน   ใสเสื้อเปอนตัวเกาเกา 
กางเกงและรองเทา   คงจะเกาเทาเทากัน 
 มองไปในรานพบ   ตุกตากบพาสรางสรรค 
เกาแกไมแพกัน   เพื่อนรูทันจํานรรจา 
 อะไรที่ใสได   ถนอมใชอยางรูคา 
อีกของเลนนานา   ยากนักหนากวาจะมี 
 รูใชรูพอเพียง   รูหลีกเลี่ยงกิเลสหนี 
เพียงพอใหพอดี   จึงจะมีความสุขจริง 
 มะปริงสํานึกได   ของเลนในบานหลายสิ่ง 
กองใหญใครทวงติง   ไมประวิงสนใจใคร 
 เราควรรูจักพอ  เพื่อแมพอสุขใจได 
ควรคิดจําเปนไหม   ถาหากไมใหรูออม 
 มะปริงหันบอกแม   ตัวหนูแยแกไขพรอม 
ของเลนจะถนอม   เพื่อที่ใชไดนานนาน 
 สิ่งใดที่มากมี   มะปริงนี้จะเจือจาน 
แมฟงใจชื่นบาน   เพราะลูกหลานรูพอเพียง

บทร้อยกรอง โดย : นางพรพิมล ไวยกุล
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 พระภูมินทรเสด็จดาว แดนสวรรค
เสวยทิพยพิมานอัน เพริศแพรว
ทวยราษฎรตางโศกศัลย  สลดทั่ว  ไทยเอย
รําลึกจอมจักรแกว กษัตริยผูทรงธรรม ฯ
 พระบําบัดทุกขรอน ราญเข็ญ
ประเทศไทยสงบเย็น เยี่ยมหลา  
ราชกิจ ธ โลกเห็น  หทัยพอ  กรุณา
พระเกียรติคุณเกริกฟา เฟองฟุงอนันตกาล ฯ
 พระทรงงานหนักแท ตลอดสมัย 
เจ็ดสิบปครองไผท ผองแผว
ครองราชยพิสุทธิ์ใส สุขสวัสดิ์  
พระยศลือโลกแลว เลิศลํ้าใครเสมือน ฯ
 พระทรงเตือนโลกให หายหลง  ทางเอย
เศรษฐกิจพอเพียงทรง ประกาศไว
เพียงพอดั่งประสงค สมเหตุ  ผลนา
โลกประมาณตนได เดนแทคําสอน ฯ
 พระมอบพรสูหลา ฝนหลวง
สดชื่นใจทุกดวง ดับแลง
ทกทิพยจากแดนสรวง ดาลสุข  เกษมเอย
พระอัจฉริยภาพแจง จรัสดวยพระปญญา ฯ 
 พระพัฒนาเกษตรสราง สุขสันต
ชลประทานฝายกักกัน เก็บนํ้า
โครงการชั่งหัวมัน มอบแด  พสกนา        
พระราชดําริลํ้า เลิศแลวโลกขาน ฯ
 พระชํานาญศาสตรกอง คีตศิลป
เพลงราชนิพนธยิน คํ่าแลว
แสงเทียน สองถวิล ภิรมยรัก  ฤดีเอย  
ยามคํ่า ฝน รัก แกว ผานแจง แสงเดือน ฯ

 พระเสด็จเยือนทั่วทั้ง แดนไทย
ทุกถิ่นกันดารไกล กิจเกื้อ   
ประชาสุขสดใส เสาวภาคย
ทุกยางพระบาทเอื้อ โอบออมอารี ฯ
 พระบารมีมากพน พรรณนา
คือเอกจอมกษัตรา ธิราชเจา
คือพลังแหงพสุธา   ธีรภาพ   
คือมิ่งขวัญปกเกลา กอปรใหใจหาญ ฯ
 พระภูบาลนิราศแลว ปถพี
เสด็จสูสุขาวดี ดิลกแล
ขอทรงเกษมศรี เสวยสุข  สวรรคเอย
พระสถิตในหทัยแท เทิดไทนิรันดร ฯ
 ขอพรพระปกปอง ประเทศไทย
ทุกขยากแลโพยภัย ผานพน
สันติสุขทุกสมัย  สมเจตน  พอนา
อริยทรัพยมีมากลน โลกซองสรรเสริญ ฯ  
   จงเจริญเถิดชาติเชื้อ ชาวสยาม
สํานึกรอยพระบาทงาม สงาพรอม
ประพฤติชอบทุกโมงยาม    หมายอยาง  พอเอย
สุจริตจําจิตนอม นบไวแทนคุณ ฯ

พระสถิตในหทัยแท พระสถิตในหทัยแท

ปกิณกะ/เรียงรอยถอยคำ นำสุจริต...

ประพันธโดย : พระมหาสุวรรณ อธิวโร  
  วัดคูหาสวรรค พระอารามหลวง 
  จังหวัดพัทลุง  

11 พฤศจิกายน 2559



ปกิณกะ/Sharing สิ่งดีๆ  www.nacc.go.th

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”50

ปกิณกะ/Sharing สิ่งดีๆ  www.nacc.go.th

 เครอืขายภาคประชาชนและองคกรตางๆ ไดรวมตวักนั
ผลกัดนัแกปญหาระดบัชาตใินเรือ่งการทจุริตคอรรปัชนั ซึง่สงผล
ตอภาพลักษณ และจากการสํารวจพบทัศนคติของเยาวชนและ
คนในชาติที่ระบุวารับไดกับการโกงถาตัวเองไดผลประโยชนดวย 
น่ันเทากับทิศทางทัศนคติของคนในชาติกําลังไปในแนวทาง
ที่ไมถูกตองอยางมาก หากไมรีบหาทางคลี่คลายยอมสงผล
อันตรายตอชาติ ทําใหองคการตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 
ไดพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจังตอเนื่องมาหลายป และ
พยายามใหวันที่ 6 กันยายน เปนวันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ 
และปนี้ไดจัดงานขึ้นเปนปที่ 6 ภายใตแนวคิด “กรรมสนองโกง” 
และตองการรณรงคใหประชาชนทุกภาคสวนมีจิตสํานึกรักชาติ
และตื่นตัวเปนพลังพลเมืองตื่นรูตอตานโกง
 เปาหมายทีมุ่งหวังคือ การยกระดับความเขมขนในการ
ตอตานคอรรัปชัน การบังคับใชกฎหมายท่ีจริงจัง กระบวนการ
ยุติธรรมที่รวดเร็วและเด็ดขาด คนโกงชาติตองไดรับโทษตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ยังตองไดรับการประณามจากสังคมไปถึง
วงศตระกูลและลูกหลานรุนตอไป และในสวนภาคเอกชนได
เขามามีบทบาทตอตานทุจริต เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไป
อยางโปรงใส เพื่อใหภาพลักษณของประเทศมีความนาเชื่อถือ
และเปนที่ไววางใจของนักลงทุนตางชาติ โดยสภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย ไดแสดงเจตจาํนงเขารวมรณรงคตอตานคอรรัปชนัดวย 
จงึเหน็ถงึการขบัเคลือ่นไปขางหนาอยางมพีลงัและเปนความหวงั
ในการสรางมาตรฐานความโปรงใสใหคนในชาติ

 องคกรเพือ่ความโปรงใสนานาชาตไิดจดัอนัดบัดชันชีีว้ดั
ภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป 2558 ประเทศไทยไดคะแนน 
38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในกลุมประเทศอาเซียน 
รองลงมาจากสิงคโปรและมาเลเซีย ซึ่งการจัดอันดับป 2557 
ประเทศไทยอยูอันดับที่ 85 จากทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก 
และเปนอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
จึงเห็นไดวาอันดับของไทยดีขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะมาตรการ
ที่ดําเนินการจนสรางการตื่นตัวเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจัง 
รวมทั้งการปลูกจิตสํานึกและการปองกัน ไมวาจะเปนหลักสูตร 
“โตไปไมโกง” ในโรงเรียนทั่วประเทศ และการพยายามสราง
จิตสํานึกของคนไทยไมใหยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ
 ขณะเดยีวกนัรฐับาลไดเดินหนาปราบคอรรปัชันในหนวยงาน
ของรัฐและองคกรฝายปกครองท้ังสวนกลางและทองถ่ิน ซึ่งถึง
ปจจบุนัมบีญัชรีายชือ่เจาหนาทีข่องรฐัทีอ่ยูระหวางการตรวจสอบ
ถึง 7 ลอตแลว รวมจํานวน 258 ราย นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติม
อํานาจหนาที่ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
เขาตรวจสอบรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนในกํากับของ
กระทรวงตางๆ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ แตมาตรการทางกฎหมายประการเดียวไมไดผล ตองใช
มาตรการทางวัฒนธรรมและสังคมเขามาชวยกํากับดวย และ
ประการสําคัญคือ ผู มีอํานาจตองยึดคุณธรรมใชมาตรการ
ปราบปรามลงโทษทกุฝายอยางเทาเทยีม ไมปกปองกลุมพวกพอง
เมื่อพบการกระทําผิดถึงจะตอบโจทยบรรลุเปาหมายได

พลังพลเมือง
ตื่นรู้ต้านโกง

ปกิณกะ/Sharing สิ่งดีๆ  www.nacc.go.th

ที่มา : หนังสือพิมพคม ชัด ลึก 
 ฉบับประจําวันพุธที่ 7 กันยายน 2559
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โดย สํานักงาน ป.ป.ช.

การ์ตูนรณรงค์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

โดย สํานักงาน ป.ป.ช.

และปราบปรามการทุจริต

à©ÅÂ¤ํÒµÍº ©ºÑº·Õ่ 59 “¨Ñº¼Ô´¡ÒÃ�µÙ¹”
จุดที่ 1  ภาพที่ 1 มีกอกนํ้าบนงบประมาณ ภาพที่ 2 ไมมี
จุดที่ 2  ภาพที่ 1 ใตงบประมาณมีนํ้า 2 ที่ ภาพที่ 2 มี 1 ที่
จุดที่ 3  ภาพที่ 1 หลังอธิบดีมีถังนํ้า ภาพที่ 2 ไมมี
จุดที่ 4  ภาพที่ 1 ขางคอมมิชชั่นมีรอยหยดนํ้า ภาพที่ 2 ไมมี
จุดที่ 5  ภาพที่ 1 ประชาชนเสียภาษีมีขา ภาพที่2 ไมมี

 ใครสามารถตอบมาไดถูกตองครบถวนทั้งหมด 5 ทานแรก เรามีสื่อ
ประชาสัมพันธ/ของที่ระลึกใหกับทานโดยสามารถรวมสนุกดวยการ นําสงคําตอบ 
พรอมชือ่ – ทีอ่ยู/เบอรโทรศพัท ของผูตอบทาง E-mail : sirinthon.c@hotmail.
com หรอืสงทางไปรษณยี จาหนาซองถงึ “สาํนกัประชาสมัพนัธ สาํนกังาน ป.ป.ช. 
เลขที ่361 ถนนนนทบรุ ี ตาํบลทาทราย อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรีุ 11000” (วงเลบ็
มมุซองวา : “การตูนสุจริต”) 
 เรามาดูเฉลยคําตอบ “การตูนรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
วารสาร “สุจริต” ฉบับที่ 59 (เมษายน - มิถุนายน 2559) กันเลยคะ และตอง
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบถูกทุกทานดวยนะคะ มาดูกันดีกวาคะวาคําตอบ
มีอะไรบาง และจะยากเกินไปมั้ย??!!

จุดที่ 4  ภาพที่ 1 ขางคอมมิชชั่นมีรอยหยดนํ้า ภาพที่ 2 ไมมี

รายชื่อผูตอบคําถามถูกตอง 5 ทานแรก 

ของฉบับที่ 59 มีดังนี้

1. คุณเกศราพร ชวยบํารุง (จ.กระบี่)

2. คุณสุขสวัฏดิ์ นันศปอม (จ.ลําพูน) 

3. คุณวชิราภรณ เพ็งอน (จ.สุพรรณบุรี)  

4. คุณเรืองเดช จิตตรัตน (จ.สุราษฎรธานี)

5.  จาสบิเอก ประเสรฐิ กนัทะวงค (จ.เชยีงใหม)

 สวัสดีคะทานผูอานวารสารสํานักงาน ป.ป.ช. “สุจริต” 
ทุกทาน วันนี้คอลัมนการตูนรณรงคปองกันและปราบปราม
การทุจริต กลับมาอีกคร้ัง พบกับทานผูอานทุกๆ 3 เดือน 
เรามารวมกันรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย

การรวมสนุกกันงายๆ กับการตอบปญหา เชนเคยเรามีภาพการตนูปรศินา
เกี่ยวกับการกระตุนจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปชัน จํานวน 
2 ภาพ มาใหทานชวยกันพิจารณา มีอะไรบางท่ีแตกตางกันระหวาง
ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 บาง

การ์ตูนรณรงค์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและปราบปรามการทุจริต

ฉบับที่ 60 ประจําเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2559

53
ปกิณกะ

ภาพแตกต่างภาพที่ 1 ภาพที่ 2

 สวัสดีคะทานผูอานวารสารสํานักงาน ป.ป.ช. “สุจริต” ทุกทาน วันนี้คอลัมนการตูนรณรงคปองกัน
และปราบปรามการทุจริต กลับมาอีกครั้ง พบกับทานผูอานทุกๆ 3 เดือน เรามารวมกันรณรงคปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยการรวมสนุกกันงายๆ กับการตอบปญหา เชนเคยเรามีภาพการตูนปริศนาเกี่ยวกับ
การกระตุนจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปชัน จํานวน 2 ภาพ มาใหทานชวยกันพิจารณา มีอะไรบาง
ที่แตกตางกันระหวางภาพที่ 1 และภาพที่ 2 บาง

à©ÅÂ¤ํÒµÍº ©ºÑº·Õ่ 60 “¨Ñº¼Ô´¡ÒÃ�µÙ¹”
จุดที่ 1 ภาพที่ 1 ไมทุจริตตอ “ผูอื่น”   ภาพที่ 2 เปน ไมทุจริตตอ “องคกร”
จุดที่ 2 ภาพที่ 1 ไมทุจริตตอ “ชุมชน”  ภาพที่ 2 เปน ไมทุจริตตอ “ครอบครัว”
จุดที่ 3 ภาพที่ 1 ไมทุจริตตอ “ศาสนา”  ภาพที่ 2 เปน ไมทุจริตตอ “หนวยงาน”
จุดที่ 4 ภาพที่ 1 ไมทุจริตตอ “สังคม”  ภาพที่ 2 เปน ไมทุจริตตอ “สถาบัน”
จุดที่ 5 ภาพที่ 1 ไมทุจริตตอ “ประเทศชาติ”  ภาพที่ 2 เปน ไมทุจริตตอ “โรงเรียน”

ใครสามารถตอบมาไดถูกตองครบถวนทั้งหมด 
5 ทานแรก เรามีสื่อประชาสัมพันธ/ของที่ระลึกให
กับทานโดยสามารถรวมสนกุดวยการ นาํสงคาํตอบ 

พรอมชือ่ – ทีอ่ยู/เบอรโทรศพัท ของผูตอบทาง 
E-mail : sirinthon.c@hotmail.com หรอื

สงทางไปรษณยี จาหนาซองถึง 
“สาํนักประชาสมัพนัธ สาํนกังาน ป.ป.ช. 
เลขที ่361 ถนนนนทบรุ ี ตาํบลทาทราย 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000” 
(วงเลบ็มมุซองวา : “การตูนสุจริต”) 

รายชื่อผูตอบคําถามถูกตอง 5 ทานแรก 
ของฉบับที่ 60 มีดังนี้

1. คุณปยรัตน ชะตา (จ.พังงา)
2. คุณวิทิต  เภาโพธิ์ (จ.นครพนม) 
3. คุณวิจิตรา  เกิดสมบัติ (จ.สุราษฎรธานี)  
4. คุณสุพจน อินทรบาน (จ.ลพบุรี)
5. คุณนพมาศ  ถิระสังวร (จ.เชียงราย)

โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ปกิณกะ/การตูนรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริต  www.nacc.go.th
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วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”52

ปกิณกะ/สาระนารู  www.nacc.go.thปกิณกะ/สาระนารู  www.nacc.go.th

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
พรอมทัง้เหน็ชอบใหหนวยงานภาครฐัแปลงแนวทางและมาตรการตามยทุธศาสตรไปสูการปฏบิติั และใหมกีลไก
การดำเนนิงานเพือ่ขบัเคล่ือนยทุธศาสตรชาตดิงักลาวไปสูเปาหมาย ทัง้นี ้ยทุธศาสตรชาตฯิ กำหนดวสิยัทศัน
ไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติานทจุรติ” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประกอบดวย 
6 ยุทธศาสตร และมีกลยุทธรองรับ ดังนี้ 

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”52

“ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทัง้ชาติต้านทุจริต”

(Zero Tolerance & Clean Thailand)

ยุทธศาสตร กลยุทธ

1. สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

1. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม
2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
4. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

2. ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต

1. พฒันากลไกการกาํหนดใหนกัการเมอืงแสดงเจตจาํนงทางการเมอืงในการตอตานการทุจรติตอสาธารณชน
2. เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา
5. สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหการสนับสนุน
ทุนตั้งตน
6. ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ไดแสดงไวตอสาธารณะ
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 อนึ่ง สำ นักงาน ป.ป.ช. อยูระหวางดำ เนินการ 
 1. ชี้แจงทำ ความเขาใจกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติฯ
 2. ยกรางตัวอยางโครงการสหยุทธ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรทั้ง 6 ยุทธ 
 3. จัดทำ คูมือการนำ ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ

T H A A N DI L

ยุทธศาสตร กลยุทธ

3. สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
2. การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง
   สวนทองถิ่น

4. พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม
5. การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
    ของหนวยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
6. สนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
    ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
3. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ
    มีประสิทธิภาพ
4. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตรของการทุจริต
    และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาที่
   ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
7. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
8. การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริต
   เมื่อคดีถึงที่สุด
9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีทุจริตระหวางประเทศ

6. ยกระดับคะแนนดัชนี 
การรับรูการทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย

1. ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
   ของประเทศไทย
2. บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี
    การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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 เมือ่วนัที ่29 ก.ย. 2559 ทีต่กึสนัตไิมตร ีทาํเนยีบรฐับาล 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคสช. 
มอบหมายให ม.ล.ปนดัดา ดศิกลุ รมต.ประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี 
เปนประธานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย
กบัความมัน่คงของชาต”ิ จดัโดยสาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ
(สมช.) มี นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย 
นายกสมาคมวทิยาลยัปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รวมอภปิราย 
โดยมีเจาหนาที่ ขรก.จากหนวยงานตางๆ เขารวม

 นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษ
หัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวกับความม่ันคงของ
ประเทศ” ตอนหนึ่งวา แนวทางดูแลบานเมืองตลอด 70 ป
การครองราชยของพระองคทาน พระราชกรณียกิจมีรูปแบบ
ที่นาติดตาม และอยากฝากผูหลักผูใหญของบานเมืองศึกษาดู 
ดวยวกิฤตการณผนัแปรเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ยากทีจ่ะหลกีเลีย่ง 
ตองระวงั ประคับประคองตวัเอง เตอืนสตติวัเองวา บานเมอืงเรา
มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอด วนันีเ้ราเจอวิกฤต ิกบัการเปล่ียนแปลง

องคมนตรีแนะปลูกฝัง

 ‘หิริ โอตัปปะ’ แก้โกง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 ผูจัดการรายวัน 360 ํ – องคมนตรีเปรียบการทุจริตเหมือนปลวก
กดักนิบานเมือง เตอืนระวงัพงัโครม เชือ่ทกุทีห่ากกระบวนการยตุธิรรมทำตรงไป 
ตรงมา คนโกงนอยแน เรงสราง “หิริโอตัปปะ” ละอายทำชั่ว เกรงกลัว
ทำผิด พรอมแนะปฏิรูปการศึกษา เรียนรู คู คุณธรรม ดาน “ปนัดดา” 
แฉกลุมการเมืองสั่งทำขอมูลบิดเบือนสถาบันฯ ชี้ไมมีประเทศใดนำสีเสื้อมาใช
แบงแยกผูคนในชาติ

ปกิณกะ/Clip ขาวมาเลาตอ  www.nacc.go.th
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ที่อาจวิกฤตกวาสมัยกอน หากใชวิธีคิด วิธีการทํางานอยางเดิม 
อาจรับมือไมได
 มคีนมองโลกในแงรายวา อกี 100 ปขางหนา จะมีเรือ่ง
ของความสุดโตง ทั้งทางธรรมชาติ ที่จะสรางความเสียหายมาก
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะตกตํ่าไปทั่วโลก สุดโต งทางการเมือง
ในเรื่องของความคิด รบราฆาฟนกัน วางระเบิดกัน และสุดโตง
ดานสังคม เกิดวิกฤตคุณธรรม นักคิดตะวันตก เตือนใหระวัง
กระแสโลกาภิวัฒนพัดแรงขึ้น วิถีชีวิต การทําธุรกรรม ธุรกิจ 
ถูกดิจิทัลทําใหการเปลี่ยนแปลง ตองปรับตัวโดยเฉพาะคนจน 
โดยรฐับาลไทยปรบัเรว็มาก เพราะตัง้กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคมแลว ซึ่งการทําธุรกรรมจะตัดพอคาคนกลางไปเยอะ 
ตูเอทีเอ็ม อาจไมมีแลว และสุดทายตองระวังวา คนบางกลุม 
บางความคดิ จะไมใชการพดูคยุแบบเพือ่นๆ เขาจะใชความรนุแรง
เพื่อตัดสินปญหา
 “สมัยรัชกาลที่ 5 เรียกวาเปนการปฏิรูปที่แทจริง 
จนถงึยคุปจจบุนั ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ หากยอนกลับไป
บรรพบรุษุเรา มอีธัยาศยัออนโยน มมีนษุยธรรม ผูเยาวเคารพบดิา
มารดา บานเมืองสะอาด คนไทยสุภาพ ราเริง ยึดมั่นในพระพุทธ
ศาสนา เหตุที่นํามาเตือนพวกเรา เราอาจตองถามตัวเองวา 
แลววันนี้ คุณลักษณะ ใจคอชาวสยาม ไดถายทอดมาคนรุนเรา 
หรือลูกหลานหรือไม ถือเปนโจทยใหญ ชวงรัชกาลที่ 5 ทาน
ทรงหวง มีการตั้งโรงเรียน เอาเด็กออกจากวัด เลยหางจากวัด
ทานรับส่ังวิตกวา เด็กชั้นหลังจะหางเหินจากศาสนา กลายเปน
คนไมมีธรรมะในใจ ซึ่งหากคนไมมีธรรมะเปนเคร่ืองดําเนินตาม 
กค็งจะหนัไปทางทจุรติไดมากขึน้ ถารูนอย โกงไมคอยคลอง หรอื
โกงไมสนิท แตถารูมาก ก็โกงมากขึ้น โกงพิสดารมากขึ้น มาถึง
วันนี้สะทอนใจไมได ถาเราจะการจัดการศึกษาไวในหมวดหมู
คุณธรรมดวย พูดถึงธรรมะดวย บานเมืองนาจะสงบกวานี้แน”
 นพ.เกษม กลาววา เมื่อป 56 มีงานวิจัยพูดถึง
พฤติกรรมคอรรัปชันโดยเฉพาะผูใหญ พบวาไปเลี้ยงดูกรรมการ
จัดซื้อ จัดจาง ลัดคิว ใหสินบนเจาหนาที่ สํานักงาน ทุจริตสอบ
เลือ่นตาํแหนง เมือ่ไมก่ีปมานี ้พฤตกิรรม คอรรปัชนัมนัลามไปทัว่ 

ถาเปนปลวกกินบาน คงกินทั้งหลังไปแลว คนที่อยูในบานตอง
ระวัง บานจะลมโครมลงไปงายๆ คิดวาไมใชปญหาใหม เปน
ปญหาที่รัชกาลที่ 5 ทรงเปนหวงมา 100 กวาปกอน ในระบบ
บริโภคนิยม วัตถุนิยม เปนปญหาเรงดวน จากที่มีการมองปญหา
มาในชวงป 55 - 56 ปญหาฉอราษฎรบังหลวง ที่ถึงวันนี้เราก็ยัง
พูดกัน เปนปญหาหลักของรัฐบาลท่ีพยายามแกไข สวนปญหา
กระบวนการยุติธรรม ถาบานเมืองใด กระบวนการยุติธรรม
ทําอยางตรงไปตรงมา และเที่ยงธรรม เปนที่พึ่งของคนทุกชั้น 
คนมนัจะโกงนอยลง มคีนถามวา “หิร ิโอตปัปะ” จะฝกกันอยางไร 
“หิริ” คือความอายตอบาป ตองอาศัยพอแม ครู อาจารย ชวย
สั่งสอนอะไรดี อะไรชั่ว แต “โอตัปปะ” ไมสําเร็จถากระบวนการ
ยุติธรรมไมเที่ยงธรรม สังคมจะไมเกิด “โอตัปปะ” คือ กลัวที่จะ
ทําผิด ทําชั่ว ถาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได สังคมจะสงบสุข
ขึ้นอีกเยอะ นพ.เกษม กลาวตอวา ยังจํากันไดหรือไมป 55 - 56 
บานเมืองเราทะเลาะเบาะแวงกัน แบงพรรค แบงสี แบงพวก
เผาบานเผาเมอืง ดงันัน้ตองสรางความสามคัคใีหเกดิขึน้ ตนฝนวา
คนไทยเปนคนดี ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีนํ้าใจ ถาทําไดแบบนี้อีก 
10 ป ทําโพลใหม การคอรรัปชัน ไมมีแลว
 “พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเฝามองบานเมือง
มาตลอด 70 ป ในฐานะเปนพระมหากษัตริย ทรงดูแลราษฎร
ทุกหมูเหลา สิ่งหนึ่งที่เปนคุณูปการอีกมหาศาลใหกับบานเมือง 
คือ ทรงสอนใหพวกเราเฝามองการเปลี่ยนแปลง เตือนสติ และ 
มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อความ
ยั่งยืน ดังนั้นขอใหพวกเราสรางคนดีใหกับบานเมือง และใหถือ
เปนหนาที่ ใหขาราชการถือเปนหนาที่สรางคนดีประเทศไทยจะ
เขมแข็ง จะเดินไปไดตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดอยางไมยาก 
ดวยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นพ.เกษม กลาว
 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
กลาววา มีบุคคลท่ีเกี่ยวของทางการเมือง วาจางใหทําขอมูล
บิดเบือนเกี่ยวกับสถาบันฯ เพราะเงินทองไมเขาใครออกใคร 
สวนที่บางคนพยายามยก มาตรา 112 มาโจมตีทางการเมืองนั้น 
ไมอยากใหยกมาพดูกนัมากเพราะไมใชเรือ่งทีจ่ะนาํมาพดูผานสือ่
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นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

“หิริ” คือความอายต่อบาป ต้องอาศัยพ่อแม่ 
ครู อาจารย์ ช่วยสั่งสอนอะไรดี อะไรช่ัว 

แต่  “โอตัปปะ” ไม่สําเร็จถ้ากระบวนการยุติธรรม
ไม่เที่ยงธรรม สังคมจะไม่เกิด “โอตัปปะ” คือ

กลัวที่จะทําผิด ทําช่ัว

ปกิณกะ/Clip ขาวมาเลาตอ  www.nacc.go.th

ที่มา : ผูจัดการรายวัน 360 ํ

ฉบับประจําวันศุกร 30 กันยายน 2559



 ทานสามารถตดิตอสือ่สารผานชองทาง Facebook เพือ่เปน
สื่อกลางในการติดตอสื่อสาร รับขาวสาร เปลี่ยนที่อยู หรือติชม
การดําเนินการ โดยผูอานสามารถพิมพขอความคนหาเพื่อนใหม
ใน Facebook ของทาน โดยพิมพคําวา “จุลสารสุจริต”  หรือ
ติดตามการดําเนินงานรางวัลชอสะอาด โดยพิมพ “รางวัล
ชอสะอาด” และขาวสาร / กิจกรรม /  โครงการตางๆ ของ
สํานักงาน ป.ป.ช.  โดยพิมพ “กิจกรรมสัมพันธ สํานักงาน 
ป.ป.ช.” หรือ “สํานักประชาสัมพันธ สํานักงาน ป.ป.ช.”

ขาวประชาสัมพันธ  www.nacc.go.th

ขอเชิญติดตามรับฟงรายการวิทยุ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดที่
1. รายการ “ป.ป.ช. พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุ “รัฐสภา “ (ทั่วประเทศ) ทุกวันจันทร เวลา 21.00 น. –  21.30 น.
2. รายการ “ภารกิจพิชิตโกง” ทางสถานีวิทยุ  “สื่อชอสะอาด” (ทั่วประเทศ) ทุกวันศุกร เวลา 19.30 น. – 20.00 น.
3. รายการ “ประเทศไทย I Love You” ทางสถานีวิทยุ FM 99.5 MHz ทุกวันเสาร เวลา 07.30 น. –  08.00 น.
4. รายการ “ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง” ทางสถานีวิทยุ  “สื่อชอสะอาด” (ทั่วประเทศ) ทุกวันเสาร – วันอาทิตย เวลา 19.30 น. –  20.00 น.

 เชิญชวนเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประชาชนทั่วไปและ
ผูที่สนใจ สงเรื่องสั้น/เรื่องเลา/บทความ/ขาวประชาสัมพันธ 
(พรอมรปูภาพ) รวมท้ังบทกวี และบทกลอน อันเก่ียวเนือ่งกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถใหแนวทาง ขอคิด
อันเปนประโยชนตอการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการดําเนินชีวิต รวมทั้งเปนตัวอยางในความซื่อสัตย
สุจริตแกสาธารณชน 
    โดยนําสงเปนไฟลขอมูลดิจิตอล พรอมชื่อ – ที่อยู/เบอร
โทรศัพท ของผูเขียนทาง E-mail : sirinthon.c@hotmail.com

ขาวประชาสัมพันธ
หรือสงทางไปรษณีย จาหนาซองถึง “สํานักประชาสัมพันธ 
สํานักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี – สนามบินนํ้า ตําบล
ทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000” (วงเล็บมุมซองวา 
: สงเรื่องเผยแพรวารสาร ป.ป.ช. “สุจริต”) เรื่องที่ไดรับคัดเลือก
ใหลงตพีมิพใน วารสาร ป.ป.ช. “สจุรติ” ทางสาํนกัประชาสมัพนัธ 
สาํนักงาน ป.ป.ช. จะติดตอกลบัเพือ่จัดสงสือ่ประชาสมัพนัธ / ของ
ทีร่ะลกึ ไปใหทานตามทีอ่ยูทีใ่หไว  ขอมูลอืน่ๆ ตดิตอสอบถามไดที่ 
คุณสรินิทร  ชุมวรฐาย ี สํานกัประชาสมัพันธ เบอรโทรศพัท/แฟกซ : 
0 2528 4815, 4912

วารสารสำ นักงาน ป.ป.ช. “สุจริต”56



วารสารสํานักงาน ป.ป.ช. 

“สุจริต”
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ã¹ÇÒÃÊÒÃÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹ ».».ª. 
“ÊØ¨ÃÔµ” à»š¹¤ÇÒÁ¤Ô´àË็¹Ê‹Ç¹µÑÇ
¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹à·‹Ò¹Ñ้¹ áÅÐ
ÊํÒ¹Ñ¡§Ò¹ ».».ª. 
äÁ‹¨ํÒà»š¹µŒÍ§àË็¹´ŒÇÂ
ËÃ×ÍÃ‹ÇÁÃÑº¼Ô´ªÍº
äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ
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ออกแบบ/พิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทรศัพท  0 2903 8257-9

ดําเนินการโดย :
สํานักประชาสัมพันธ สํานักงาน ป.ป.ช. 

361 ถนนนนทบุรี ตําบลทาทราย 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท :
0 2528 4815, 0 2528 4912 

โทรสาร :
0 2528 4815, 0 2528 4912

ที่ปรึกษา : 
นายสรรเสริญ พลเจียก 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายประหยัด พวงจําปา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
บรรณาธิการ :

นายทวิชาติ นิลกาญจน
รองบรรณาธิการ :

นางสาวสิรินทร ชุมวรฐายี
กองบรรณาธิการ :

นางสายทิพย แตงเอี่ยม 
นายพิพัฒน พึ่งพาพงศ

นางเอื้อมเดือน อัชฌประเสริฐ
นางสาวจิรัญญา หงษา
นางสาวรัชฎา วรสาร

นางสาวอุมาพร ปตตานี
นางสาวนวิยา สามนปาล

นางสาวผุสราภรณ ทิมวงศ
นางสาวจิราวรรณ ยิ้มปลื้ม
นางสาวสุพรรณี แกวทิพย

นายนพรัตน นิลสุข
นายธนณัฏฐ ตอไพบูลย

ฝายภาพ : 
นางสาวบุปผาวัลย ศิริสวัสดิ์ 

นายองอาจ มธุรกันต
นางสาวพัชศรันย อภิเอกปฐม

ฝายจัดการ :
นางสาววัชรี ฉิมฉลาด

นางสาวธนพรรณ สุขสมธรรม
นางสาวนิภาพร คําเกษ
นางสาวพัชรินทร สุบิน

นางพิมพชนก เลี่ยมสมบูรณ
นายสุริยันต สีดก
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