


	 “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 นับเป็น 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 

ความมั่นคง	 ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ 

ของประเทศ	 ซึ่งท�าให้สังคมมีความคาดหวังต่อ

กระบวนการต่าง	 ๆ	 ของรัฐ	 ที่จะแก้ไขปัญหาและ

ด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของประเทศ	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 การส่งเสริม 

คุณธรรมแล ะ จริ ย ธ รรมจึ ง มี ส ่ ว นส� า คัญ 

ต่อการปฏิบัติงานอันเป็นรากฐานในการบริหาร 

กิจการภาครัฐ	 และเป็นเคร่ืองมือป้องกันการทุจริต	 

ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ	 ตลอดทั้ ง 

เป ็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร 

งานราชการให้สัมฤทธ์ิผลตามความคาดหวัง 

ของประชาชน”

นายกอบเกียรติ  กสิวิวัฒน์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สารจากผู้บริหาร

จุลสารพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต
ฉบับที่ 1/2559 • ประจ�ำเดือน ตุลำคม 2558 - มกรำคม 25592



	 ศปท.	 ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน 
การทุจริต ระดับกระทรวงยุติธรรม	 โดยเชิญวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจำกส�ำนักงำน	 ป.ป.ช.	 และ
ส�ำนักงำน	 ป.ป.ท.	 มำบรรยำยให้ควำมรู ้	 มีข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
จำกส่วนรำชกำรในสังกัดระทรวงยุติธรรมเข้ำร่วม	 ระหว่ำงวันท่ี	 21	 -	 22	
กรกฎำคม	2558	ณ	เดอะ	เกรซ	อัมพวำ	รีสอร์ท	จังหวัดสมุทรสงครำม

 สวัสดีชาวยุติธรรม คอลัมน์ ศปท. ขอบอก...ฉบับนี ้
จะขอกล่าวถึงการด�าเนินงานและกิจกรรมของ ศปท. ดังนี้

ศปท.
ขอบอก

	 โดยโครงกำรดังกล่ำว	มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้	ทักษะในกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริตในกระทรวงยุติธรรม	 
รวมถึงส ่งเสริมพฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ สุจริตแก่เจ ้ำหน้ำท่ีที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 
และบูรณำกำรควำมรู ้ระหว่ำงหน่วยงำน	 เพื่อน�ำไปพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในกระทรวงยุติธรรม	ให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพต่อไป
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	 เมื่อวันที่	 8	 มิถุนำยน	 2558	 ศปท.	 ได้เข้ำร่วมงำนประกำศเจตนำรมณ์	 “ต่อต้ำนกำรทุจริต	 สร้ำงจิตส�ำนึก 
ไทยไม่โกง”	 ร่วมกับคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ	 (คตช.)	 ณ	 ตึกสันติไมตรี	 ท�ำเนียบรัฐบำล	 และ 
วันที่	 6	 กันยำยน	 2558	 ศปท.	 ได้น�ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
แห่งชำติ	ณ	คอนเวนชั่น	ฮอลล์	โรงแรมเซ็นทรำแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ศปท. ได้ด�าเนินการ 
จัดประชุมคณะท�างานจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ส�านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณา 
ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  
โดยมี นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม หัวหน้า ศปท. เป็นประธานการประชุม  
ณ ห้องประชุมส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 9

	 เมื่อวันที่	 16	 ตุลำคม	 2558	 ศปท.	 ได้จัดประชุม
ขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 กระทรวง
ยุติธรรม	 พ.ศ.	 2559	 เพื่อพิจำรณำกำรขับเคลื่อนแนวทำง 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของกระทรวงยุติธรรม	 
ตำมแนวทำงส�ำนักงำน	ป.ป.ช.	โดยมี	นำยกอบเกียรติ	กสิวิวัฒน์	
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หัวหน้ำ	 ศปท.	 เป็นประธำน 
กำรประชุม	 ทั้งนี้	 นำยประหยัด	 พวงจ�ำปำ	 รองเลขำธิกำร
ส�ำนักงำน	 ป.ป.ช.	 มำร่วมชี้แจงแนวทำง	 ณ	 ห้องประชุม
กระทรวงยุติธรรม	2	ชั้น	8

“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส�านึกไทยไม่โกง” 

จุลสารพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต
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พิธีลงนามรับทราบ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

	 เมื่อวันที่	12	พฤศจิกำยน	2558	ศปท.	ได้จัดพิธี 
ลงนำมรับทรำบประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน	
ส�ำหรับผู ้บริหำรและผู้อ�ำนวยกำรระดับกอง/ส�ำนัก	
ภำยในส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เพื่อให้
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของประมวลจริยธรรม	 และ
เป็นแบบอย่ำงในกำรส่งเสริมจริยธรรมของข้ำรำชกำร	
ให้ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม	โดยมี	นำงเบญจวรรณ		
สร่ำงนิทร	 อดีตเลขำธิกำร	 ก.พ.	 ประธำนกรรมกำร
จริยธรรมประจ�ำส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม	 
มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของประมวลจริยธรรมฯ	 
และกำรลงนำมรับทรำบประมวลจริยธรรมฯ
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 “ขยัน”  ท�ำภำรกิจของตนตำมที่ได ้รับมอบหมำยให้เสร็จสมบูรณ์  
ถ ้ ำมี โอกำสช ่ วย เหลือผู ้ อื่ นก็ ถือว ่ ำ เป ็ น โอกำสที่ ได ้ เ รี ยนรู ้ ง ำนมำกขึ้ น  
งำนหนักไม่เคยฆ่ำคนแต่ท�ำให้คนมีคุณค่ำมำกขึ้น
 “ประหยัด” ใช้ชีวิตตำมกรอบรำยได้ท่ีได้รับ ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตำมกระแสสังคม  
นอกจำกกำรประหยัดเร่ืองชีวิตควำมเป็นอยู ่แล้ว ยังรวมไปถึงกำรประหยัด 
ถ้อยค�ำด้วย เพรำะค�ำว่ำประหยัด แปลว่ำ ยับยั้งระมัดระวัง ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้ 
ควำมพยำยำมสูงที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ถ้อยค�ำกระทบกระเทือนใจผู้อื่น
 “ซื่อสัตย์” เป็นส่ิงส�ำคัญส�ำหรับข้ำรำชกำรทุกคน ทั้งกำรซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ 
และต่อตนเอง กำรรับรำชกำรต้องไม่แสวงหำประโยชน์จำกอ�ำนำจหน้ำที่ หำกขำด
ควำมซื่อสัตย์แล้วอำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำรได้
 “อดทน” เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญส�ำหรับทุกคนแม้ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร  
ต้องฝึกใจตนเองให้มีควำมอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบข้ำงเพื่อไม่ไห้เกิดควำมเสียหำย 
ต่องำน เช่น กำรอดทนต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน

นางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

กรรมการจริยธรรมประจ�าส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 อำชีพรับรำชกำร เป็นอำชีพที่คนส่วนมำกมองด้วยควำมสนใจ สนใจ 

ที่ว่ำเป็นอำชีพที่มั่นคง มีสิทธิประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลได้ทั้งตนและครอบครัว  

มีบ�ำเหน็จบ�ำนำญเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร หรือสวัสดิกำรอื่นใดก็ตำม แล้วจะม ี

สักกี่คนที่มองอำชีพรับรำชกำรด้วยควำมมีเกียรติศักดิ์ศรี เกียรติศักดิ์ศรีที่ว่ำ  

เป็นอำชีพที่ท่ำนจะได้ท�ำงำนสนองเบื้องพระยุคลบำท พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

ได้ท�ำงำนเพื่ออ�ำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชำชน ได้ท�ำงำนเพื่อสร้ำงชำติบ้ำนเมือง 

ให้เจริญรุ่งเรือง คนที่เรียกตัวเองว่ำข้ำรำชกำรจ�ำเป็นต้องมี “จิตวิญญาณของ

ข้าราชการ” ที่เข้ำใจว่ำอำชีพนี้มิใช่อำชีพที่ควรหำประโยชน์ใด ๆ ใส่ตัว หรือ 

คิดแต่เพียงว่ำหลวงจะให้อะไรตอบแทน หำกแต่เป็นอำชีพที่ต้องตระหนักเสมอว่ำ

จะสำมำรถท�ำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินนี้ และควรต้องประพฤติปฏิบัติตน 

อย่ำงไรให้คงไว้ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมทั้งในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร และในกำรใช้ชีวิต

ประจ�ำวันให้เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร

นายพินิจ  ลิปปานนท์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ข้าราชการต้นแบบประจ�าปี พ.ศ. 2557

 คอลัมน์จากใจชาวยุติธรรมฉบับน้ี ขอเสนอแนวความคิด
และคติในการท�างานของบุคลากร 2 ท่านนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ 
ให้บุคลากรท่านอื่น ๆ ได้ใช้เป็นแบบอย่างในการท�างาน

จากใจชาวยุติธรรม

จุลสารพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต
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	 เรื่องเล่ำ	 ศปท.	 ฉบับนี้	 ขอเสนอเรื่องของกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐ	 เนื่องจำก 
เป็นเรื่องส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยใน	 พ.ร.บ.	 ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	พ.ศ.	2542	มำตรำ	103	“ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล	 นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ 
ที่ออกโดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย	 เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ	
ตำมหลักเกณฑ์และจ�ำนวนที่คณะกรรมกำร	ป.ป.ช.	ก�ำหนด
	 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม”
	 มำตรำ	 103	 ที่กล่ำวถึงกำรรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อ่ืนใด	 ถ้ำนอกเหนือไปจำกทรัพย์สินที่ควรได้ 
ตำมกฎหมำยแล้ว	 โดยหลักแล้วห้ำมไม่ให้รับ	 ยกเว้นกรณีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ	
ตำมหลักเกณฑ์และจ�ำนวนที่คณะกรรมกำร	ป.ป.ช.	ก�ำหนดเท่ำนั้น
	 ส�ำหรับกำรรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ	 ศำตรำจำรย์พิเศษ	 วิชำ	 มหำคุณ	 
กรรมกำร	ป.ป.ช.	อธิบำยว่ำ	“กำรรับทรัพย์สินจำกญำติพี่น้อง	หรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำง	ๆ	โดยปกติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี	 หรือวัฒนธรรม	 หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม	 เช่น	 ญำติหรือเพื่อน 
ให้ของขวัญในวันเกิด	 หรือวันปีใหม่	 ต้องพิจำรณำว่ำมีวัตถุประสงค์ในกำรให้อย่ำงไร	 เช่น	ญำติให้โดยเสน่หำ 
ตำมจ�ำนวนท่ีเหมำะสม	 ตำมฐำนำนุรูป	 พิจำรณำจำกตัวของผู ้ให้ไม่ใช่ผู ้รับ	 หรือกรณีรับจำกบุคคลอื่น 
ที่ไม่ใช่ญำติ	มูลค่ำต้องไม่เกิน	3,000	บำท	เช่น	กำรรับของขวัญในวันคล้ำยวันเกิด	ส่วนควำมหมำยของค�ำว่ำ	
แต่ละโอกำส	หมำยถึง	ผู้ให้เคยมอบของขวัญให้ในวันคล้ำยวันเกิดรำคำ	2,000	บำท	และมอบของขวัญปีใหม ่
รำคำ	 2,000	 บำท	 ถือว่ำคนละโอกำส	 และไม่เกิน	 3,000	 บำท	 หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ทีก่ำรให้นัน้เป็นกำรให้ได้ในลกัษณะให้กับบคุคลทัว่ไป	เช่น	หนงัสอืทีร่ะลกึในงำนครบรอบวนัเกดิ	ไม่ได้ก�ำหนด
รำคำหรือมูลค่ำ	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจรับได้โดยไม่มีก�ำหนด...”
	 เมื่อทรำบเช่นนี้แล้ว	 ในฐำนะข้ำรำชกำรที่ท�ำหน้ำที่เพื่อประชำชน	 จึงควรระมัดระวังในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่	 ไม่ควรที่จะรับสิ่งของจำกประชำชนในโอกำสต่ำง	ๆ	มิใช่เป็นกำรปฏิเสธน�้ำใจ	แต่เพื่อมิให้เป็นภำระ 
แก่ประชำชน	 และกำรที่เรำปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตนั้น	 คือหน้ำที่ของข้ำรำชกำรทุกคน 
ที่พึงปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้ว	อันถือเป็นกำรแสดงน�้ำใจต่อประชำชนที่ดีที่สุดของชีวิต “ข้าราชการ”

หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ
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