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บทคัดยอ
 บทความนี้ ผูเขียนมุงเสนอ ความรู ความเขาใจ
ในมาตรการปองกัน ควบคุม และรณรงคสงเสริมปลูกจิต
สํานึกตานคอรรัปชั่นในกลุมผูปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลังและการพัสดุ ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (2556-2560) 
ประชากรทีน่าํมา สงัเคราะห คอื บทความวจิยัและขอเขยีน
ทางวชิาการ ของผเูขยีนชวงป พ.ศ.2546-2558 โดยผูเขยีน
นําผลวิจัยมาใชเปนมาตรการปองกัน คือ พัฒนาระบบงาน 
และเขียนเปนโครงการปลูกจิตสํานึก เพื่อพัฒนาคน 
ใหตระหนักถงึผลกระทบ อนัเกิดจากการคอรรปัช่ัน ผลจาก
การพัฒนาระบบงาน และพฒันาคน ใหตรงกับยทุธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติระยะท่ี 2 นัน้  
จากขอมูลเชิงประจักษในชวง พ.ศ.2555-2559 พบวา 
ระบบงานโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และคนพัฒนา
ขึ้นจากเดิมรอยละ 80 

บทนํา (Introduction)
 จากสถานการณการทุจริตในประเทศไทยชวง 
กอน พ.ศ.2555 พบวามีแนวโนมสูง คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ตานคอรรัปชั่น และในการประชุมเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 
2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (ศปท.) และตอมาคณะรักษา
ความสงบแหงชาต ิมคีาํสัง่ที ่69/2557 ลงวนัท่ี 18 มถุินายน 
2557 เร่ือง มาตรการปองกนัและการแกไขปญหาการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบ โดยกาํหนดแนวทาง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ โดย มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใน
การตรวจสอบฝาระวัง สกัดมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ

ชอบได ฉะนั้น กรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือมี
สวนรวมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ในฐานะตัวการ ผูใช
หรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวย
งานรฐั ดาํเนนิการตามอํานาจหนาทีภ่ายใตพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยว
กบัการบรหิารงานบุคคล โดยใหใชบงัคับมาตรการทางวนัิย 
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยาง
เฉียบขาดและรวดเร็ว บงช้ีวาประเทศไทยมีการตื่นตัวและ
ตระหนกัในเรือ่งการปองกนั การควบคมุ มิใหเกดิการทจุรติ
คอรรัปชั่นในระบบราชการ 
 อนึง่ จากขอมลูเชิงประจักษ โดยพิจารณาผลจาก
การประเมินขององกรอิสระ (Transparency Interna-
tional : TI) ซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่รณรงคแกไขปญหา
คอรรัปช่ัน ซ่ึงมีเครือขายจํานวน 120 ประเทศทั่วโลก ได
จัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปของประเทศตาง ๆ 
จาํนวน 168 ประเทศท่ัวโลก และจัดลําดบัช้ีวดัภาพลักษณ
การทุจริตคอรรัปช่ัน (Corruption perception Index : 
CPI ของประเทศไทยประจําป พ.ศ.2558 ปรากฏวาไดคา
คะแนนตามเกณฑประเมินขององคกร จํานวน 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูในอันดับที่ 76 ของโลก 
และเปนอันดับ 3 ในอาเซียน โดยคาคะแนนดังกลาวหาก
นาํไปเปรียบเทยีบกบั ป พ.ศ.2557 พบวามคีาคะแนนเทากนั 
คือ 38 คะแนน แตในป พ.ศ.2557 ถูกจัดลําดับใหอยูใน
อันดับที่ 85 ของโลก
 จากขอเท็จจริงดังกลาว บงชี้วาประเทศไทย 
ยงัมคีอรรปัช่ันสงู ซึง่การคอรรปัชัน่สวนใหญในประเทศไทย 
ตามรายงานผลการวิจยัตรงกันหลายฉบับ พบวา เกิดในสวน
ผูเกี่ยวของกับ กระบวนการจัดซื้อ จัดจาง และการใชจาย
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เงนิงบประมาณแผนดิน ของภาครฐั ผเูขยีนบทความนี ้เหน็
ความสําคัญของปญหา และทํางานอยูในกลุมการเงินและ
พสัดุ ภาครัฐมาแลว 23 ป จงึนาํยทุธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (2556-2560) 
สกูารปฏิบตั ิโดยวางมาตรการปองกัน ควบคมุ  และปลกูจติ
สาํนึกตอตานคอรรปัชัน่ ใหแกผปูฏบิตังิานดานการเงนิการ
คลังและการพัสดุ จึงนําเสนอขอมูล ขอสนเทศ เพื่อสราง
ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกดานดี ดังนี้ 

ปลูกจิตสํานึก
 จากสภาพการณปจจุบันในสังคม เราไดยินและ
คุนเคย “ความวา จิตสํานึก อันเปนลักษณะท่ีพึงประสงค
ของการอยูรวมกันในสังคม” ซ่ึงเปนจิตสํานึกในจิตสํานึกสู
การกระทาํความด ีฉะนัน้ จติสาํนึกในตวับคุคล จงึเกีย่วโยง
กับคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ โดยบุคคลจะมี
คุณธรรม จริยธรรม สั่งสมหรือซึมซับมาจากประสบการณ
ในครอบครัวหรอื สงัคมรอบตวั ผานการปฏบัิตอิยางสมํา่เสมอ 
จนเปนนิสัยแหงความดีหรือจิตสํานึกหรือวินัยในตนเอง 
นั่นเอง 
 จากการศึกษาและคนควา พบวาแนวทางการ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานดีใหเกิดข้ึนในสังคมน้ัน จะตองทําไป
พรอมกันสองสวน  ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 การปลูกจติสํานกึใหแกผใูหญ เพ่ือเตือน
ความทรงจาํ โดยบางครัง้ผูใหญอาจ หลง ลมื หรอืละเลยใน
การนําคุณธรรม จริยธรรม มาสูการประพฤติปฏิบัติ จึงมี
ความจําเปนทีจ่ะสงเสริมใหมกีารปลูกจิตสาํนึกอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังและการ
พัสดุ อันเนื่องจากเปนกลุมเสี่ยงที่จะมีโอกาสทุจริตไดงาย 
 สวนที่ 2 คือ การปลูกฝงจิตสํานึกดานดีใหแก
เยาวชนผานกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือ
กระบวนการทางสังคมเริ่มจากสังคมขนาดเล็กครอบครัว 
ถึงระดับประเทศ เปนตน โดยเยาวชนเปรียบผาขาวหากได
รับการซึมซับที่ดีจากสังคมหรือกระบวนการเรียนการสอน
อันจะนําไปสูการเปนพลังสําคัญที่จะขับเคล่ือนสังคมไทย 
ในอนาคต โดยผเูขยีนสรปุวา จติสาํนึกจะตองทําทัง้ 2 สวน 
ไปพรอมกัน โดยใหนํ้าหนักสวนท่ีเปนเยาวชนมากกวา 

ผูใหญ อันเน่ืองจากเยาวชนจะเติบโตเปนผูใหญและมี
บทบาท หนาที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ ตามลําดับ

ตนเอง
 ผูเขียนไดเขียนบทความ เรื่อง การปฏิรูปตนเอง
ในศตวรรษท่ี 21 (Self-reformation in the 21 st century) 
โดยเผยแพรในวารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2557) และใชเปนโจทยในการประชุม
วิชาการประจําป ปขมท. พ.ศ.2558 ในวันที่ 21-22 
พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมจิตตรงวิลล รีสอรท จังหวัด
อุบลราชธานี โดยบทความดังกลาว ผูเขียนไดเสนอมุมมอง 
ความวา ตนเองในระดับตาง ๆ เปนดังนี้ 
 ระดับที่ 1 หมายถึง ตัวเราเอง 
 ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับทองถิ่น
 ระดับที่ 3 หมายถึง ระดับสถาบันอุดมศึกษา
 ระดับที่ 4 หมายถึง ประเทศไทย 
 อนึ่ง ในบทความดังกลาวใหมุมมองเก่ียวกับการ
ปฏิรูป วาถาตองการปฏิรูประบบใดๆ  จะตองเริ่มตนจาก
การปฏิรูปตนเองเปนอันดับแรก ฉะนั้น การปลูกจิตสํานึก
ตานคอรรัปช่ัน จะตองเขาใจตนเอง และปฏิรูปตนเองใหรู
เทาทันเหตุการณ อยูตลอดเวลา 
  
ภูมิคุมกัน
  ภูมคุมกัน ถามองเร่ือง ความสมดุลของรางกาย
ที่สมดุล ชนิดของภูมิคุมกันยังแบงตามลักษณะการสราง
แอนตบิอดทีีถ่กูกาํหนดใหสรางภมูคิมุกนัเอง และภมูคุิมกนั
ที่รับมา อธิบายเพิ่มเติมพอสังเขป ดังนี้ 
 1. ภมิูคุมกนัสรางเอง (Active immunity) เปน
ภมูคุิมกันท่ีอยใูนรางกายเปนเวลานานแตการสรางเกิดขึน้ชา
 2. ภมูคิมุกนัทีร่บัมา (Passive immunity) เปน
ภูมิ คุมกันที่ ไดโดยคนที่รับมามิไดสรางภูมิคุมกันเอง 
ภูมิคุมกันแบบนี้ใหผลคุมกันทันที่
 ในบทความน้ี ผเูขยีนสรุปวา ภมูคิมุกัน ทีบ่คุลากร
ทางการเงนิการคลงัและการพสัด ุสรางขึน้เองตามธรรมชาต ิ
คือ ความรู ที่เกิดจากการสะสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
ติดตอกันเปนเวลานานตั้งแตรับราชการ ถึงปจจุบัน
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บางทานอาจมีประสบการณสูงสุดถึง 30 ป เปนตน 
 สวนภูมิคุมกันที่รับมา คือ ความรับผิดชอบใน 
บทบาท หนาท่ี ความรับผดิชอบ ตอตนเอง ตองาน ตอสวน
ราชการ และตอประชาชน เปนตน โดยภูมิคุมกันสวนที่รับ
มานี ้คือ การท่ีบคุคลหนึง่ เขามาใชอาํนาจรฐั เพือ่ใหบรกิาร
ประชาชนหรือผูรับบริการ นั้น จะตองมีจิตสํานึกเสมอวา 
เรามาใชอํานาจรัฐ เพื่อบริการสาธารณะ มิใชผูมีอํานาจ 
ฉะน้ัน การกระทําของเรา จะมีผลกระทบเสมอ 

การตานคอรรัปชั่น 
  การตานคอรรปัชัน่ หมายถึง การรณรงคปลกูจติ
สํานึก เพื่อปฏิเสธคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมท้ังกําหนด
มาตรการปองกัน ควบคุม และใหมีการลงโทษ เจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเฉียบขาด และ
รวดเร็ว เปนตน 

การปลูกจิตสํานึกตนเองสรางภูมิคุมกัน 
 จติสาํนกึทีด่ขีองคนเราม ีฐานรากมาจากคณุธรรม 
จริยธรรม โดยบุคคลท่ีมีจิตสํานึกที่ดี จะตองมีความเขาใจ
ตนเอง รูบทบาท รหูนาที ่รขูอบเขตความรบัผดิชอบตนเอง
ในฐานะตางๆ รวมท้ังจะตองแสดงบทบาทในหนาท่ีความ
รบัผิดชอบนัน้ๆ อยางเตม็ท่ีเม่ือไดรับมอบหมายงานแตละชิน้ 
เชน ผูเขียนบทความ เปนขาราชการ จะตองศึกษาเพื่อให
เขาใจคําวา ขาราชการ คือ ขาของแผนดิน เพราะฉะน้ัน 
กระผมจงึตัง้ปณธิานวา จะตัง้ใจทาํงานรบัใชพระเจาแผนดนิ 
และประเทศชาต ิและจะปกปองผลประโยชน ของประเทศ
ใหดทีีส่ดุ โดยไมเคยคิดถึงประโยชนสวนตน แมแตนดิเดียว 
เปนตน 
 อนึง่ หากเราเขาใจตนเอง ในแตละบทบาท หนาที่
จะตองแสดงความรับผิดชอบ ในฐานะตาง ๆ ก็จะมีเครื่อง
มือสรางภูมิคุมกันใหตนเอง ไดอยางแทจริง เชน ตัวอยางที่
ทุกคนรูไดเอง คือ 
 1. หนาที่ใกลตัว คือ ความเปนพอ บาทบาท
ของพอ หนาที่ของพอ ประกอบดวย หัวหนาครอบครัว 
จะตองเปนผรัูบผดิชอบคาใชจายในครอบครัว หนาทีพ่อตอ
บตุร คอื จะตองเลีย้งดบูตุรใหไดรบัการศกึษาสงูสุด รวมทัง้

อบรมส่ังสอนบุตรใหมีคุณธรรมจริยธรรม หนาที่ตอภรรยา 
โดยจะตองมีความซ่ือสัตยตอภรรยา เปนตน
 2. หนาท่ีราชการ โดยความรับผิดชอบของ
ขาราชการ พนักงานของรัฐ จะเปนไปตามมาตรฐาน
ตําแหนงกําหนดหรืองานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมจาก
ผูบังคับบัญชา เชน งานแกไขปญหา งานพัฒนาใหเปนไป
ตามยุทธศาสตรของสวนราชการ หรืองานวิชาการที่จะรับ
ใชสังคม เปนตน โดย งานราชการ นัน้ เครือ่งมอืท่ีใชควบคมุ
งานปฏิบัติงานใหไดรับความเปนธรรมและเสมอภาค คือ 
ระเบยีบแบบแผน กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วของในการปฏบัิตงิานนัน้ๆ
ซึ่งขาราชการ พนักงานของรัฐ เปนเพียงผูมาใชอํานาจรัฐ 
เพือ่ใหงานราชการของแผนดนิเปนอยางมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล สูงสุด โดยจุดมุงหมายหนาที่ของขาราชการ 
พนกังานทุกคน คือ เขามาทํางานรับใชสังคม เพือ่ใหคนสวน
รวมมีความสุข และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 3. หนาทีใ่นฐานะประชาชนคนไทย จะตองเทิดทลู
สถาบันพระมหากษัตริย ทํานุบํารุงศาสนา และรักชาติไทย 
เปนตน 
 4. หนาที่การเปนพลเมืองที่ดีของชาติ เชน จะ
ตองไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง หรือสิทธิ์ลงมติ “รัฐธรรมนูญ” ใน
เดอืนสิงหาคม 2559 ทีจ่ะถงึนี ้หรอืจะตองไปใชสิทธิใ์นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง ที่มีการเลือกตั้ง เปนตน 

การตานทุจริตคอรรัปชั่น   
  การแกไขปญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทย นั้น 
จะตองเริ่มศึกษาปจจัยท่ีเปนสาเหตุของคอรรัปช่ัน โดย
ผูเขียนบทความ ไดทํางานวิจัย ทีมีสวนเกี่ยวของกับการ
คอรรัปช่ันในวงราชการ หลายเร่ือง เชน ในป พ.ศ.2546 
วิเคราะหตนทุนการจางเหมากอสรางโดยวิธีประกวดราคา
เทียบกับวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พบวา 
สาเหตุที่ทําใหตนทุนการกอสรางภาครัฐสูงกวาคากอสราง
ทีแ่ทจริง เกิดจากหลายสาเหตุ ประกอบดวย 1) การฮ้ัวงาน
กอสรางของผคูาภาคเอกชนดวยกนัเอง 2) การปรบัเปลีย่น
เนื้องานกอสรางที่เอื้อประโยชนใหแกคูสัญญา ลักษณะท่ี
เกิด คือ เจาหนาที่รัฐกับคูสัญญา ฮั้วกัน ทําใหคุณภาพของ
งานลดลง และ 3) การฮั้วเชิงนโยบาย เชน กําหนด
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คุณสมบัติเฉพาะใหตรงกับผูคา รายใด รายหนึ่ง เปนตน
 นอกจากน้ี ยังพบวา ปจจัยที่ทําใหเจาหนาที่รัฐ
ทจุรติในหนวยงานภาครฐั ประกอบดวย 1) ทาํเพือ่ประโยชน
ตนเอง 2) ทําเพ่ือประโยชนของเพื่อนรวมงาน และ 3) ทํา
ตามผูบังคับบัญชา สั่งใหกระทํา เปนตน 
 ตอมาในป พ.ศ. 2551 ผเูขยีนได วจิยัเร่ือง ความ
ลมเหลวการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction 
โดยผลการวิจัย พบวา การคอรรัปช่ัน ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางเกิดขึ้นไดใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นที่หนึ่ง ข้ันกําหนดขอบเขตการจัดซื้อ 
จัดจาง (Terms of Reference :TOR) ลักษณะเปนท้ังเชิง
นโยบายหรือระหวางผูกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติ 
กับ “ผูคา” เปนตน 
 2. ขั้นที่สอง เมื่อผานกระบวนการตามข้ันที่ 1 
สวนราชการน้ัน ๆ  จะประกาศเชิญชวน “ผคูา” ซือ้เอกสาร
และเขาเสนอราคา โดยขั้นที่ 2 หากขั้นที่หน่ึงถูกกําหนด 
TOR เพ่ือใหตรงคุณสมบัติรายใด รายหนึ่งแลว จะทําใหมี
การแขงขันนอย แมวาจะมีคนกลางมาจัดประมูลฯ ก็จะไม
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนราชการ อันเน่ืองจากไมมีการ
แขงขันอยางแทจริง  เปนตน 
 3. ขัน้ทีส่าม เปนเร่ืองการบริหารสัญญา ลกัษณะ
ทจุรติ จะเปนลกัษณะปรับเปลีย่นเนือ้งานกอสราง รายการพัสดุ
ทีเ่อ้ือประโยชนใหคสัูญญา ระหวางเจาหนาที ่คณะกรรมการ
กับคูสัญญา โดยทําใหคุณภาพของงานลดลง เปนตน 
 อนึ่ง ในชวงที่ทําการวิจัย ป พ.ศ.2551 พบวา 
การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction เปนการ
สงเสริมใหคอรรัปชั่น “ถูกกฎหมาย” อันเนื่องจากกําหนด
สถานทีเ่สนอราคา โดยใหผคูามาพบกนั ณ สถานทีป่ระมลูฯ   
จงึทาํใหมกีารฮ้ัวประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-Auction
ไดงาย เปนตน 
 จากรายงานผลการวิจัยที่พบ ผูวิจัย ไดเสนอ
แนวทางแกไขปญหาการ “ฮัว้ประมลู” ความวา หากตองการ
ใหกระบวนการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุด แกสวนราชการ รัฐจะตองดําเนินการ
กาํหนดมาตรการบงัใชระบบอเิลก็ทรอนกิสในกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจางทุกขั้นตอน เชน ซื้อเอกสาร ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส เสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
บริหารสัญญาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน  ซึ่งตรงกับ
วธีิการประกวดราคาดวยวธีิการทางอิเลก็ทรอนกิส e-bidding 
ที่ใชอยูในปจจุบัน ป พ.ศ.2558 เปนตนมา 

แนวทางในการแกไขปญหาคอรรัปชั่น ใหเกิด
ความคงทนและยังยืน 
 จากผลการวิจัย ที่ทําอยางตอเนื่อง พบวา 
สวนราชการสถาบันอุดมศกึษา ในประเทศไทย หรอืท่ัวโลก 
จะมีลักษณะงานอยู 2 ลักษณะ คือ
 ลักษณะที่ 1 “งานประจํา” ประกอบดวย งาน
สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม 
 ลักษณะที่ 2 “งานยุทธศาสตร” ประกอบดวย 
ดานวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ เปนตน 
 จากผลการคนควา จึงสรุปลักษณะงาน เปน 
2 ลกัษณะดังกลาว และพบวา วธิกีาร ปองกัน ควบคุม และ
ตานคอรรปัช่ัน จาํเปนตองทาํคูขนาน 2 ลักษณะในงานดาน
ยทุธศาสตร คือ การพฒันาระบบ เชน นาํระบบสารสนเทศ
ทางการเงนิมาใชเปนเครือ่งมือในการบริหารจดัการดานการ
เงินการคลัง และการพัสดุ เปนตน และ
 สวนที่ 2 การปลูกจิตสํานึก เปนเรื่องการพัฒนา
คน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยผูเขียนไดใชแบบจําลองท่ี
ผูเขียนสรางขึ้น บันใด 5 ขั้นตานกําแพงแกรงแหงการ
คอรรัปชั่น โดยมีขั้นตอนใหความรู ดังนี้ 
 1.  จากส่ิงไมรู
 2. ศึกษาใหรู
 3. เมื่อรูแลวลงมือปฏิบัติ
 4.  ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
 5.  วินัยในตนเอง  
 อธิบายเพิ่มเติม ขั้นที่ 1 จากสิ่งที่ไมรูวาทุจริต
มีลกัษณะอยางไร เกดิขึน้ไดอยางใด และมผีลกระทบตอรฐั
อยางไร 
 ขั้นที่ 2 บอกลักษณะการทุจริตลักษณะตางๆ ได 
บอกสาเหตุที่เกิดข้ึนได และบอกผลกระทบในระดับตางๆ 
อันเกิดจากการทุจริตได เปนตน 
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 ขัน้ที ่3 เมือ่ทราบลกัษณะ สาเหต ุและผลกระทบ 
ระยะใกล ระยะไกลแลว ลงมือปฏิบตั ิคอื ปฏิเสธการทุจริต
ทุกรูปแบบ คร้ังหนึ่ง ครั้งที่สองและครั้ง....?
 ขัน้ท่ี 4 เม่ือลงมอืปฏบัิต ิเปนประจาํ จะทาํใหเกิด
ความชํานาญ หรือเช่ียวชาญในการปฏิเสธ คลายกับการ
ทาํงานหากทาํเปนประจาํจะทาํใหเกดิความชาํนาญการและ
เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ อันนําไปสูบันได ขั้นท่ี 5
 ขั้นท่ี 5 เม่ือดําเนินการตามขอ 4 จนเปนนิสัย 
จะทําใหเกิดวินัยในตนอง หรือจิตสํานึก นั่นเอง  
 จากผลการถายทดองคความรู บันได 5 ขั้น 
พบวา บคุคลกรดานการเงินการคลังและการพัสดุ ปรบัเปลีย่น
พฤติกรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตระหนักและให
ความสาํคญั ตอระบบสารสนเทศทางการเงินท่ีมหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ีบงัคบัใช รวมทัง้ ไมทุจรติเวลาราชการโดยทกุ
คนมาปฏบิตัริาชการตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ํากาํหนด เชน 
เชา 08.30 น. และเลิกงาน เวลา 16.30 น. เปนตน 
 ทายนี้ ผูเขียนขอเชิญชวน บุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษาและประชาชนชาวไทย ทุกทาน ชวยกัน ขจัด
ปญหาคอรรัปช่ัน โดยวางมาตรการปองกัน ควบคุม และ
ลงโทษผูเกีย่วของในการทุจรติ ใหเปนไปอยางรวดเร็ว  รวม
ท้ังรณรงคใหเกดิจิตสาํนึกตานคอรรัปชัน่ ใหพนไปจากสงัคมไทย 
เพื่อความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ เปนสําคัญ 
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