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QR CODE ร้องเรียน

จัดทำ�โดย

ศูนย์ปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริต

โทร 0-2232-1002-3 , 0-232-1006-7

http://www.facebook.com/Mol.anti.corruption

www.zerocorruption.mol.go.th

anticorruption.mol@gmail.com

 เรื่องเช่นนี้หลายๆ ท่านอาจจะมองว่าเป็นเพียงพลังเล็กๆ  
แต่หากเราทุกคนคิดเหมือนกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา  
พลังเล็กๆ ก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน
 เชื่อมั่นสิว่า “จิตสำ�นึกดีๆ สร้�งได้”
 สุดท้ายสั ้นๆ อย่าคิดว่าต้านโกงเป็นเรื่องยาก เพียงเรา
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย 
ต้านทุจริต เพียงเท่านี้ เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม
โปร่งใสให้เกิดขึ้นกับสังคม “ทำ�เลยวันนี้! ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อ
ลูกหล�นของเร�ในอน�คต” เพียงแค่เรา “ไม่ยอม ไม่ทน  
ไม่เฉย” รวมคิด ร่วมทำ� ต้�นโกง

QR CODE แผ่นพับ

ที่มา : สุจริตจัง ณ ใจ 

วารสารสำานักงาน ป.ป.ช. 

“สุจริต” ฉบับที่ 70 ประจำาเดือน ม.ค.-มี.ค.62 

8 ช่องทางร้องเรียน ต้านโกง
	 l	สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ส�ยด่วน 1111
	 l ป.ป.ช. ส�ยด่วน 1205
	 l  ป.ป.ท. (ศอตช.) ส�ยด่วน 1206
	 l คสช. ส�ยด่วน 1299 ตู้ ปณ. 444
	 l สตง. โทร 0-2271-8000
	 l ศูนย์ดำ�รงธรรม (กระทรวงมห�ดไทย) ส�ยด่วน 1567
 l  ศปท.รง. โทร 0-2232-1003

แค่นี้พอแล้วหรือ ?
ตอบเลย ไม่พอ พบเห็นเรื่องราว ข้อคิดสาระ แนวทางดีๆ 
ค่านิยมดีๆ ในการป้องกันต่อต้านการทุจริต ต้องแชร์ต่อ
ไม่ต้องรอนะคะ แชร์ยังไง? ตอบเลย ง่ายๆ บอกต่อคนใกล้ตัว, 
สื่อ Social ช่องทางไหนแชร์ได้แชร์เลย ไม่ต้องรอ 

แก้ “คอร์รัปชัน” ยากเป็นง่าย
ถ้าประชาชนร่วมมือ



 ทุจริต การโกงก็ดูเหมือนว่าจะยังคงมีอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่คือความเป็น จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนหลายๆ
ท่านอาจจะมองว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อย ปล่อยๆไป 
เรื่องใหญ่ๆ ค่อยว่ากัน เราจะไปทำาอะไรกันได้  

 ค่านิยมข้างต้นนี้ เช่นนี้น่ากลัวมาก 
หากเราคิดและยิ่งกว่านั้น ถ้าทำา
การทุจริตด้วยแล้ว ประเทศชาติ 
สังคมของเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรในอนาคต

 ปัจจุบัน คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลก ล่าสุด 
องค์กรเพื่อความโปร่งใส รายงานงาน “ไม่มีประเทศใดปลอด

จากคอร์รัปชัน แต่ก็มีประเทศจำานวนมากที่สามารถควบคุม

ปัญหาได้” มีคอร์รัปชันน้อยจนเป็นที่ยอมรับ เช่น นิวซีแลนด์ 
สิงคโปร์ และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียและก็มีประเทศ
จำานวนมากที่ปัญหาคอร์รัปชันรุนแรงรวมถึงไทย ประเทศ  
2 กลุ่มนี้ ชัดเจนว่า ประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันน้อยจะไปได ้
ดีกว่าในแง่การพัฒนาประเทศ ขณะท่ีประเทศท่ีมีคอร์รัปชันมาก 
จะมีปัญหาไม่สามารถนำาประเทศไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เพราะม ี
คอร์รัปชันเป็นต้นทุนที่ฉุดรั ้งความก้าวหน้า ไม่ใช่ความรู้  
ความสามารถของคนในสังคม แต่เป็นพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน 
ที่คนในสังคมยอมให้เกิดขึ้น ไม่ร่วมกันแก้ปัญหา

 มี 2 ส�เหตุที่ทำ�ให้ปัญห�คอร์รัปชันแก้ย�ก

 “ก�รทุจริต ก�รโกง” เริ่มที่ใคร?ไม่ต้องถามให้มากความ
ว่าใครโกง ใครทุจริต? คนโกง คนทุจริตนั้นก็รู้ หรือบางครั้ง
คนอื่นโกง คนอื่นทุจริต เราก็รู้ และท้ายสุดบางครั้งเราเองก็
โดนโกงและเราก็เป็นผู้โกงเองด้วยซำ้า แต่บางครั้งก็ทำาเป็นไม่รู้
ไม่ชี้ สังคมจึงพัฒนาไปไม่สุด  หลายๆคนบอกว่า ขนาดบิ๊กๆ 
ก็โกงกันเห็นๆ ยังคงลอยนวล และท้าทายกฎหมาย แล้วเรา  
จะทำาอะไรได้ “จะยอมนิ่ง ยอมทน ยอมเฉย” เช่นนั้นหรือ

คนโกงก็คือคนโกง คนดีก็คือคนดี ต้องแยกกัน 
ไม่สามารถรวมหรือหักลบกันได้

ที่มา : โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ต้องห้ามการปราบปราม จับกุม ควรทำาหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินแต่กลับไม่ทำา ยอมให้สิ ่งที ่ไม่ดีต่าง ๆ เกิดขึ ้น 
เพื่อแลกกับประโยชน์ที่ตนเองได้ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรวมถึง
นักการเมืองไม่ทำาหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคอร์รัปชัน
ที่เกิดขึ้นได้ง่าย

  ก�รบังคับใช้กฎหม�ยอ่อนแอ 
  ไม่จริงจังซึ่งมาจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่รับใช้แผ่นดินกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการคอร์รัปชันเสียเอง คือ 
หาประโยชน์จากการกระทำาหน้าที่

1

  สังคมอ่อนแอ 
  ยอมให้ปัญหาคอร์รัปชันรุนแรงขึ้ นต่อหน้าต่อตา  
ไม่ยอมแก้ไข จนกลายเป็น พฤติกรรมร่วมของสังคมที่สังคม 
ดูเหมือนจะยอมรับและพร้อมอยู่กับปัญหา สามารถใช้สินบน
ซื้อความผิด ซื้อความได้เปรียบทางธุรกิจ

2

 การแก้คอร์รัปชัน ต้องเร่ิมท่ีการเปล่ียนความเช่ือ (Mind set)  
ของคนในประเทศว่า ปัญหาคอร์รัปชันน้ันแก้ไขได้ ถ้าจุดน้ีไม่มี  
ทุกคนก็จะไม่เชื่อว่าคอร์รัปชันแก้ได้ จึงไม่ยอมแก้กัน  
ไม่ยอมทำาอะไร ปัญหาก็เลยยิ่งรุนแรง กลายเป็นปัญหา 
ที่แม้ทุกคนไม่ชอบ ก็มีอยู่ในสังคม เพราะไม่มีใครคิดจะแก้ไข 
และเง่ือนไขสำาคัญที่ถอดเป็นบทเรียนของการแก้ไขปัญหา 
คอร์รัปชันให้สำาเร็จคือ

 หนึ่งต้องมีผู้นำ�ที่กล้�แก้ปัญห�

 เพราะถ้าผู้นำาท่ีมีอำานาจสูงสุด
ในประเทศไม่จริงจัง ไม่เอาด้วย 
ทำาพอเป็นพิธี หรือร่วมทุจริต 
การแก้ไขปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น

 สองภ�คธุรกิจและภ�คประช�
สังคมต้องเข้มแข็ง

 ไม่ เอาด้ วยกับการคอร์ รัปชัน 
เพราะภาครัฐไม่พร้อมแก้ไขปัญหา 
ภาคธุ รกิ จและภาคประชาสั งคม 

จึงต้องผลักดันให้ประเทศมีระบบการทำาธุรกิจ ท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี  
ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
และประชาชนมีสิทธิมีเสียงท่ีจะให้ความเห็นและเปิดโปง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 สามคนในสังคมไม่ว่�จะในภ�ครัฐ ภ�คเอกชน
ภ�คประช�ชนต้องพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นตัวอย่�ง 
ไม่ยอมให้พฤติกรรมคอร์รัปชันม�เป็นใหญ่ในสังคม

ยิ่งในสังคมที่ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลสูง คนในสังคมอาจ
เกรงใจ หรือนับถือคนที่โกง ที่ทุจริต เพียงเพราะเขาให้
ประโยชน์บางอย่างแก่ตนเป็นการส่วนตัว เช่น แบ่งปันให้
ช่วยทำาบุญให้ความช่วยเหลือ กลายเป็นบุญคุณจนมอง
คนที่ทุจริตคอร์รัปชันเป็นคนดี 

ต้านโกงเริ่มที่ ใคร?
1  เริ่มที่ตัวเราเองก่อน 
2  ไม่โกง 
3 สร้างค่านิยม มีจิตสำานึก

แล้วทำาคนเดียวได้ ไหม ?
1 ทำาได้ แต่ทำาไมเราไม่ร่วมมือกันล่ะ
2 เป็นภาคีเครือข่ายต้านโกง

ทำาได้อย่างไร
1 ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่อง แจ้งเบาะแส 
2 พบเห็นการทุจริต การโกง แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 


