
เพียงดานเดียว  ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่จิตใจมากกวา 

กลาวคือ “จิตใจที่ใสสะอาด” และสงบลงเพียงใด ก็จะเกิด

คุณคา กอใหเกิดประโยชนสุขขึ้นได ความสําเร็จทางวัตถุ

เปนของรอนเจือปนดวยความทุกขและความกังวล สวน

ความสําเร็จ  ทางใจ หรือ “คิดดี ทําดี ใจไทยใสสะอาด” 

เปนความสงบอยูเย็นเปนสุข ทั้งสวนตนและสวนรวม 

ในโอกาสนี้  เพื่อเปนสิริมงคลแกพวกเราทุกคนที่

เต็มเปยมดวย “ใจไทยใสสะอาด”  ขออัญเชิญพระราช

กระแส รับสั่ ง ของพระ บาทส มเด็ จพระ เจ า อยู หั ว ที่

พระราชทานไววา

...ขอใหทุกทาน มีรางกายที่แข็งแรง เพื่อ
สามารถทําประโยชนใหกับผูอื่นได ขอใหมีความสุข
ในการทํางานและขอใหไดรับความสุขจากผลสําเร็จ
ของงานนั้น... 

        ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ     
    กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

๑.  การนอมนําพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ

พระราชดํารัส ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชทานแกคณะผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ใน

โอกาสเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 

๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งวา
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...ภายใน ๑๐ ป เมืองไทยนาจะเจริญ ขอ
สําคัญคือ ตองหยุดการทุจริต ใหสําเร็จ และไมทุจริต
เสียเอง...  

เราควรนอมนําพระราชดํารัสสูการปฏิบัติ ดวย

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณวา การมีสวนรวมในการ

เสริมสรางเมืองไทยใสสะอาดเปนภารกิจอันมีเกียรติ  ที่ทุก

คนตองตระหนัก และควรเริ่มตนดวยที่ตัวเราตองซื่อสัตย

สุจริตดวยกาย วาจาใจ ในการทําหนาที่ตอครอบครัว 

องคกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พรอมทั้งรวมมือ

รวมใจกันเสริมสรางจิตสํานึกที่ถูกตอง มีคุณธรรมอันมั่นคง

สําหรับสังคมไทย รวมคิดรวมทําในการปองกัน  ปองปราม 

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 

การรวมคิดรวมทําอยางเปนรูปธรรม เปนตนแบบ

วิถีชีวิตที่ดี จะนําพาใหเมืองไทย   ใสสะอาด กอใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ถวาย

เปนราชสักการะ ราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่เปรียบมิได

เปนไปอยางมี เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่

เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผล   ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ

กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
ประการที่สาม การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว 

หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง

ใกลและไกล

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานอม
นําประพฤติปฏิบัติ ก็จะสงผลใหเกิดการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงใน    
ทุกดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู
และเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถนําพาให “เมืองไทยใส
สะอาด”

๙. บทสรุป :  คุณคาแหง “คิดดี ทําดี ใจไทยใส
สะอาด”

ความสําเร็จในชีวิตนั้นมีหลายดาน ไมจําเปนตอง

เหมือนกัน ไมควรที่เราจะตองแสวงหาความสําเร็จทางวัตถุ
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ถาหากพวกเราคิดดี ทําดี ตามรอยพระยุคลบาท 

อยูในมัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐกิจพอเพียงแลว การทุจริต 

ซึ่งผมเองอยากใชคําวา “การโกงกิน” ก็จะลดลงไปจาก

สังคมไทย และเมืองไทยใสสะอาดอยางแนนอน

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยู

ในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัยทั้งความรูและคุณธรรมเปน

พื้นฐาน โดยความพอเพียง ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง”ที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ

ประเทศไทยใสสะอาด ไดเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทวา 

จะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้

ประการแรก ความพอประมาณ หมายถึง 

ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่

อยูในระดับพอประมาณ

ประการที่สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะตอง

๒. มะเร็งรายคอรรัปชั่น :  สถานการณและ
ผลกระทบที่ตองสูญเสีย

การทุจริตคอรรัปชั่น เปนโรครายของสังคม มี

ความรุนแรงเปรียบเสมือนมะเร็งรายเลยทีเดียว เพราะวา

ถาเผื่อวาสังคมใด มีโรคทุจริตคอรรัปชันนี้แลวไมรีบไป

รักษาแตเนิ่น ๆ ปลอยใหลุกลามแพรขยายไป ก็จะกัดกรอน

สังคม กอใหเกิดความเสียหายและลมสลายได  

การคอรรัปชันมีหลายประเภท หลายลักษณะ 

นับตั้งแตการรับสินบนและของรางวัล  รับซองขาวทั้งตาม

น้ําและทวนน้ํา ใชตําแหนงหนาที่หาประโยชน เลนพรรค

เลนพวก ซื้อขายตําแหนง รับสวยหรือรีดไถประชาชน ซื้อสิทธิ์

ขายเสียง ฮั้วการประมูล นําของใชหรือทรัพยสินราชการไป

ใชเปนการสวนตัว ทุจริตเรื่องเวลาหรือที่เรียกกันวา “เชาชาม

เย็นชาม” 

และในระดับสูงก็คือ การคอรรัปชันเชิงนโยบาย 

ซึ่งแตกตางจากการคอรรัปชันแบบเดิม ๆ แตเปนการทุจริต
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คอรรัปชันที่มีมูลคาสูงมาก มีองคประกอบคือ นโยบาย คน

กําหนดนโยบาย และผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้ การคอรรัป

ชันเชิงนโยบายเกี่ยวของกับปจจัย ๓ สวนคือ โครงสราง

ทางการเมือง นโยบายของรัฐ และผูกําหนดนโยบายที่มี

ผลประโยชนทับซอน 

ซึ่งทั้งหมดนี้นับเปนมหันตภัยอันใหญหลวงตอ

สังคมและประเทศชาติ

การทุจริตคอรรัปชันในบานเราในขณะนี้ มีอยูไม

นอยเลยทีเดียว เห็นไดจากการที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัสแกคณะผูวาราชการ

จังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเขาเฝาถวายสัตย

ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ วา

...ถาทุจริตแมแตนิดเดียว ก็ขอแชงใหมีอัน
เปนไป พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอใหมีอันเปนไป 
แตถาไมทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุงมั่นสราง
ความเจริญ ก็ขอใหตออายุไดถึง ๑๐๐ ป สวนคนไหน

และควบคุมการเงินกันเอง  สรางพลังกลุมจากจิตสํานึกที่

ถูกตอง มีคุณธรรมอันมั่นคง มุงสูการพึ่งพาชวยเหลือ

กันเอง เพื่อพัฒนาคน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมให

มั่นคงยั่งยืน 

เชื่อมโยงกลุมตาง ๆ ไดแก กลุมสวัสดิการสังคม กลุม

การเงิน กลุมอาชีพ  กลุมแกปญหาสังคม กลุมสิ่งแวดลอม 

โดยการบริหารจัดการแบบรู รักสามัคคี  ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ ง เปนแนวทางการดํารงอยูและ

ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของประชาชนทุก

ร ะ ดั บ ตั้ ง แ ต ร ะ ดั บ ค ร อ บ ค รั ว  ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  จ น ถึ ง

ระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให

ดําเนินไปในทางสายกลาง ดวยกระบวนการคิด อยาง

สรางสรรค มีเหตุผลตามความเปนจริง มีเปาหมายคือ

ประโยชนสุขและความเจริญของสวนรวม มีความเมตตา 

กรุณา ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกคนในสังคมที่คิดดี  

ทําดี  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู รัก สามัคคี เพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน
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จัดการรวมประเมินและรวมภูมิใจในความสําเร็จ ในทุก

ระดับตั้งแตครอบครัว สถานศึกษา องคกร ชุมชน ทองถิ่น 

จังหวัด จนถึงระดับประเทศ

การเปนคนเกงอาจสามารถบริหารจัดการใน

หลายเรื่องได  แตการเสริมสรางเมืองไทยใสสะอาด 

นอกจากจะมีความเกงแลว ตองมีอุดมการณเปนคนดีดวย 

ดังนั้น การยึดหลัก   “คิดดี ทําดี ตามรอยพระยุคลบาท” 
จึงเปนเรื่องจําเปนและสําคัญมาก

กลุมและองคกรตาง ๆ มีการบริหารจัดการ

เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เคลื่อนไหวไปดวยกันอยาง

เหมาะสม เปนประโยชนและสรางความเจริญแกทุกภาค

สวน กลาวคือ หมูบาน ชุมชน รวมใจกันคิด รวมกันจัดตั้ง

ใหมีกลุมการเงิน สหกรณ สหกรณเครดิตยูเนียน ธนาคาร

หมูบาน หรือกลุมสัจจะ บริหารจัดการดี โดยยึดหลัก

ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอก  เห็นใจ ไววางใจ  มี

คุณธรรม โปรงใส พัฒนาศักยภาพสมาชิกในการจัดการ

ที่มีอายุมากแลว ขอใหแข็งแรง ความสุจริตจะทําให
ประเทศไทยรอดพนอันตราย...   

ณ ที่นี้ ขอเสนอตัวเลขทางวิชาการเกี่ยวกับการ

ทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้

ดัชนีแรก ดัชนีชี้วัดความโปรงใส องคกรชี้วัด

ความโปรงใสระหวางประเทศไดประกาศวา ดัชนีชี้วัด

ความโปรงใสของประเทศไทยในป ๒๕๔๗ ไดคะแนน ๓.๖ 

จากคะแนนเต็ม ๑๐ อยูในอันดับที่ ๖๔ จากประเทศที่

สํารวจจํานวน ๑๔๖ ประเทศ และอยูอันดับที่ ๗ จาก ๑๘ 

ประเทศในภูมิภาคเอเซีย ในขณะที่ประเทศในเอเซีย เชน 

สิงคโปรไดคะแนน ๙.๓  ฮองกงได ๘.๐  ญี่ปุนได ๖.๙   

ไตหวันได ๕.๖ มาเลเซียได ๕.๐ เกาหลีใตได๔.๕  สําหรับ

ประเทศที่ไดคะแนนนอยกวาไทย ไดแก   จีนได  ๓.๔  

ฟลิปปนสและเวียดนามได ๒.๖ และอินโดนีเซียได ๒.๐ 

กลาวไดวา คะแนนของประเทศไทยดีขึ้นเปน

ลําดับ โดยในป ๒๕๓๘ ได ๒.๗๙ คะแนน  ป ๒๕๔๑  ได 
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๓.๐๐ ป ๒๕๔๒-๒๕๔๕ ไดปละ ๓.๒๐ เทากัน และในป 

๒๕๔๖ ไดคะแนน ๓.๓ อยูในอันดับที่ ๗๐ จากประเทศที่

สํารวจจํานวน ๑๓๓ ประเทศ ซ่ึงอาจมองไดวา ภาพลักษณ

ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้นอยางเห็นไดชัด 

  ดัชนีที่สอง  ผลการสํารวจทัศนคตินักเรียน
ชั้นมัธยมตอปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศ
ไทย จํานวน ๓๘ แหง ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวม 

๒,๓๐๔ คน ที่ดําเนินการโดย องคกรความโปรงใสประเทศ

ไทย เมื่อปลายป ๒๕๔๖  สรุปไดวา 

รอยละ๓๔เชื่อวา “การทุจริตคอรรัปชันเปน

วัฒนธรรมที่สังคมไทยไมอาจแกไขได” 

รอยละ ๓๙ เชื่อวา “การทําธุรกิจแบบตรงไปตรงมา 

ทําใหเสียเปรียบคูแขง” 

รอยละ ๔๕ เชื่อวา “การใหคาตอบแทนเล็ก ๆ 

นอย ๆ แกขาราชการ ไมเปนเรื่องเสียหาย เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการติดตองาน”

เมื่อไดความรูและมีรักเมตตาแลว นั่งทํางานอยู

คนเดียวก็คงดีอยูหรอก ดีกวาไมทําอะไรเลย แตทวา การ

ทําอะไรอยูคนเดียว พลังคงไมเพียงพอ ผลคงไมใหญพอ 

เพราะตอใหมีสติปญญาเกงกาจอยางไร ทําคนเดียวก็คง

ไดผลแคความสามารถของตนคนเดียวจะพึงกระทําได แต

ตองมีคําวา สามัคคี คือ รวมอก รวมใจ รวมมือกันทํา  พลัง 

และผลจึงจะเกิดขึ้นได และสงใหเกิดประโยชนสุขแก

แผนดิน และตัวเราเองก็ไดรับประโยชนรับความสุขไปดวย

๘. คิดดี ทําดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
รอยพระยุคลบาท

การดําเนินการเสริมสรางเมืองไทยใสสะอาดทั้งใน

มิติการเสริมสรางเครือขาย ภาคราชการและภาคประชาสังคม  

มิติการดําเนินการในสวนภูมิภาค มิติการดําเนินการ       

ในสวนทองถิ่น และมิติการรวมพลังแผนดิน “ใจไทยใส

สะอาด” จะดําเนินการไดสําเร็จใน ๑๐ ปนี้ได  ก็ดวย

สังคมไทย เปนสังคมที่สามารถ รวมใจ รวมคิด รวมบริหาร
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ก็หมายความวา จะทําอะไรเบื้องตน จะตองรูเสียกอน 

บางครั้งรับสั่งวา ใหคิดกอนทํา ใหคิดกอนพูด เราจะตองรู

ปญหาเสียกอนวา ตนตอของแตละปญหาคืออะไร ปจจัย 

เงื่อนไข  ขอปญหานี้มีอะไรบาง จนรูถึงทางออก ทางแก 

ไมใชวา รูหรือนึกวารูตามกระแสตามแฟชั่น ใครเฮมา

อยางไร ก็เฮตามเขาไปอยางนั้น โดยไมรู ไมศึกษาวา 

ตนเหตุ ปลายเหตุคืออะไร    เปนพวกรูแบบหลงกระแส มี

เต็มบานเต็มเมืองหมดขณะนี้หลงผิด เชื่องายโดยไมรูวา 

ประโยชนเรา ประโยชนเขาอยูตรงไหน แยกแยะไมออก 

อยางไรก็ตาม รูแลวคงจะไมพอ เพราะรูแลวอยู

เฉย ๆ ผลที่ดีมีประโยชนก็ไมเกิดกับตัวเราและแผนดิน เมื่อ

รูแลวตองมีคําวา รัก หรือความเมตตา ความปรารถนาที่จะ

นําความรูนั้นมาปฏิบัติใหเกิดมรรคผล ถึงจะเปนสิ่งถูกตอง 

ความรักความเมตตา ดูจะมีลดนอยลงไปในสังคมของเรา 

พลังที่จะนําปญญาออกสูการปฏิบัติจึงพลอยมีนอยไปดวย

รอยละ ๕๑ เชื่อวา “โกงไดบาง แตตองมีผลงาน 

และทําประโยชนใหสังคม”    

ดัชนีที่สาม  ตัวเลขการคอรรัปชันในวงการ
กอสรางและในโครงการลงทุนดานสิ่งแวดลอม  นาย

สุขุม สุขพันธโพธาราม เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย (ว.ส.ท.) เปดเผยวา โครงการกอสรางอาจ

ทุจริตไดในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเกิดโครงการจนกระทั่ง

สําเร็จ ซึ่งในชวง ๑๖ ป ระหวางป ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ที่ผาน

มา ประเทศไทยตองสูญเสียเงินจากการทุจริตในโครงการ

กอสรางไปไมนอยกวา ๑.๒ ลานลานบาท 

ดัชนีที่สี่   ตัวเลขรายไดจากสวย  ดร.สังสิต 

พิริยะรังสรรค รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เปดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับสวยจากหมอ

นวด มอเตอรไซครับจาง รถตู แรงงานเถื่อน วา ทําใหผูรับ

สวยมีรายไดรวมแลวประมาณปละ ๒๓,๐๐๐ - ๓๑,๐๐๐ 

ลานบาท
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จากดัชนี้ชี้วัดและขอมูลเชิงประจักษที่เปน
รูปธรรม ในเชิงผลการวิจัยทางวิชาการตาง ๆ จาก
อาจารย จากสถาบันตาง ๆ ที่ทํา จะเห็นวาการทุจริต
คอรรัปชันทําใหเกิดผลกระทบที่สรางความสูญเสีย
อยางมหาศาลใหแกประเทศชาติของเราอยาง
ตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลานาน นับวันอาจจะ
รุนแรงขึ้นก็ได

ดังนั้น  พวกเราประชาชนชาวไทยจะนั่งน่ิงอยูเฉย  ๆ
คงไมไดแลว เราคงตองออกมารวมพลังกันเสริมสราง
เมืองไทยใหใสสะอาดใหได  เรื่องน้ีเปนเรื่องที่พวกเราทุกคน 
ที่ตองมีสวนรวมในการรวมมือรวมใจกันดําเนินการอยาง
จริงจัง

๓. เปาหมายในการดําเนินการเสริมสราง
เมืองไทยใสสะอาด

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดขอรวมดําเนินการ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น เสริมสรางเมืองไทยใส
สะอาด เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยมีเปาหมาย 
ดังนี้

เรื่องกติกาของสังคม การเมือง ฯลฯ ตองมุงใหมาถึง 

“ประโยชนสุข” เปนสําคัญ 

๗. รู รัก สามัคคี รวมเสริมสรางเมืองไทยใส
สะอาด

การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันตองทํากันทุก

ระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน และ

ระดับชาติ  ทั้งในภารรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือใน

ทุกภาคสวนสังคม ดังนั้นการรวมมือรวมใจกันระหวาง

ประชาชนในทุกภาคสวนสังคม จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง 

ดังนั้นการนอมนําพระราชดํารัส “รู รัก สามัคคี” มาสูการ

ปฏิบัติจึงเปนเรื่องที่ขาดไมไดเลยทีเดียว

ถาจะมองประโยคพระราชทานนี้อยางงาย ๆ 

สามารถนํามาใชเปนหลักปฏิบัติประจําวันได ก็อาจจะแยก

ทีละคํา เราก็จะไดคําวา “รู”  ไดคําวา “รัก” และไดคําวา 

“สามัคคี”             
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๔. อาชชวะ  ไดแก  ความซื่อตรง ความ

จริงใจ ความเที่ยงธรรม

๕. มัททวะ  ไดแก  ความสุภาพ ออนโยน

๖. ตบะ  ไดแก  ความเพียร

๗. อโกธะ  ไดแก  การระงับความโกรธ

๘. อวิหิงสา  ไดแก  ความไมเบียดเบียน

๙. ขันติ  ไดแก  ความอดทน

๑๐. อวิโรธนะ  ไดแก  การหนักแนนใน

ธรรมและความถูกตอง

๖. เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน

สาระสวนหนึ่งของพระปฐมบรมราชโองการซึ่ง

แสดงถึงเปาหมายของการครองราชยของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว  ความวา  “เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาว

สยาม” คํานี้เปนคําลึกซึ้งและคิดวาจะตองใชดวยกันคือ 

ประโยชนสุข ไมใชสรางประโยชนและสรางความสุข 

หากแตวาสิ่งใด ๆ  ที่เรากระทํามา ไมวาเรื่องการพัฒนา 

๑) สรางอุดมการณรวมกัน โดยหาแนวรวมจาก

เครือขายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

สื่อมวลชน ทั้งในดานรวมดําเนินกิจกรรมและรวมสนับสนุน

เงินทุน  โดยระดมทุนใหไดเพียงพอที่จะสามารถดําเนิน

กิจกรรมมูลนิธิไดอยางตอเนื่องตลอดไป

๒)เผยแพรขยายผลโครงการเรียนรูตามรอยพระ

ยุคลบาท จากการดําเนินงาน ในภาครัฐเปนเปาหมายหลัก

ในชวงที่ผานมา มาเปนการรวมมือดําเนินการกับทั้งภาครัฐ   

ภาคเอกชน ภาคประชาชน สภาลูกเสือแหงชาติ สถาบัน 

การศึกษา และสื่อมวลชน  เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูตาม

รอยพระยุคลบาท เพื่อรวมสรางพลังแผนดินใหเมืองไทย 

ใสสะอาด

๓)เผยแพรรณรงคกิจกรรมรวมพลังแผนดินดวย

ใจไทยใสสะอาด ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน รวมทั้งเสนอแนะรัฐบาล

เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น เพื่อเสริมสรางเมืองไทยใสสะอาด
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๔)เปนองคกรศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนุน 

และเรงเราการดําเนินการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

เสริมสรางจริยธรรม รวมพลังสรางชุมชนเขมแข็ง ปองกัน

การทุจริตคอรรัปชั่น สรางสังคมไทยใหมุ งสูการเปน

เมืองไทยใสสะอาด 

สรุปไดวา มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เปน

องคกรที่ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน เรงเรา และเสริมสราง

แนวรวมใหประเทศไทยใสสะอาด ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ดําเนินงานดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น  

ฯ พ ณ ฯ  พ . ต . ท .  ด ร . ทั ก ษิ ณ  ชิ น วั ต ร 
นายกรัฐมนตรี ไดใหคําปรึกษาวา ควรเชิญชวนและ
ปลุกจิตสํานึกใหประชาชนมีคานิยมสรางสรรคที่ดี
งาม และยินดีสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิประเทศ
ไทยใสสะอาด เพราะจะสรางประโยชนใหญหลวงตอ
ประเทศชาติ  ดวยความรักชาติ ตั้งใจ และมุงหวังให
ประเทศไทยใสสะอาดโดยเร็ว โดยขอสนับสนุน
เงินทุนใหมูลนิธิ จํานวน ๒๐ ลานบาท เพื่อจะไดชวยกัน

ศึกษาในระดับปริญญาตรี สงผลงานบทโฆษณาทาง

โทรทัศน เขาประกวดเปนทีม กําลังเตรียมการขยาย

เครือขายที่จะรวมมือรวมใจกับเจาคณะสังฆาธิการทั่ว

ประเทศ เพื่อรวมดําเนินการเสริมสรางเมืองไทย ใสสะอาด 

โดยในการดําเนินการโครงการยุวชนไทยใส

สะอาด ระยะที่สอง จะรวมกับหนังสือพิมพหลายฉบับ อาทิ 

หนังสือพิมพมติชน เปดใหมีการประกวดความเรียง

เกี่ ย ว กั บ ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง เ มื อ ง ไ ทย ใ ส ส ะ อ า ด  โด ย

กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา

๕. เรียนรูทศพิธราชธรรม รวมสรางราชการใส
สะอาด

ทศพิธราชธรรม

๑. ทาน  ไดแก  การใหทาน

๒. ศีล  ไดแก  การรักษาศีล การมีศีล

๓. ปริจาคะ  ไดแก  การบริจาค และการ

เสียสละประโยชนสวนตน
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มิ ติ ที่ ห ก  มิ ติ ร ว ม พ ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร กั บ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นอกจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๔๑ แหงทั่วประเทศรวมเปนเครือขายหลักแลว ขณะนี้ 

มูลนิธิกําลังเตรียมการขยายเครือขายที่จะรวมมือรวมใจ

กับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ทั่ วประเทศที่สนใจที่จะรวม

ดําเนินการเสริมสรางเมืองไทยใสสะอาดดวย 

มิติที่เจ็ด มิติรวมพลังดําเนินการกับเจาคณะ
สังฆาธิการ และผูนําในทุกศาสนาทั่วประเทศ ใน

ขณะเดียวกัน มูลนิธิกําลังรวมมือกับกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการขยายเครือขายที่จะรวมมือ

รวมใจกับเจาคณะสังฆาธิการและผูนําในทุกศาสนาทั่ว

ประเทศ เพื่อรวมดําเนินการเสริมสรางเมืองไทยใสสะอาด 

มิติที่แปด มิติดําเนินการโครงการ “ยุวชนไทย
ใสสะอาด” ขณะนี้มูลนิธิกําลังเตรียมการดําเนินโครงการ

ยุวชนไทยใสสะอาด ระยะที่สอง ซึ่งตอเนื่องจากที่ได

ดําเนินการมาแลว ไดแก  เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาท่ีกําลัง 

ปดกวาดใหประเทศไทยใสสะอาด  เพราะรัฐบาลมีหนาที่ 

ถือกฎหมายและดําเนินงานตาง ๆ เหมือนชางกอสราง  ซึ่ง

มีงานรับผิดชอบมากมาย ไมมีเวลามาปดฝุนภายหลังการ

กอสรางอยางพอเพียง  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดจะได

ชวยกันทํางานใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและ

ประเทศชาติตอไป

และกระทรวงการคลังไดประกาศกําหนดใหมูลนิธิ

ประเทศไทยใสสะอาด  เปนองคการหรือสถานสาธารณ

กุศล ลําดับที่ ๕๒๒ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ    

๔. แนวทางในการดํา เนินการเสริมสราง
เมืองไทยใสสะอาด

เปนที่นายินดีวา ในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 

ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได

ประกาศแผนงานในการทําสงครามกับการทุจริตคอรรัปชัน

อยางเปนทางการ  ดังเชน กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล

โครงการและขอมูลการประกวดราคาโครงการในเว็บไซต 
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ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ พวกเราก็เชื่อวาวารัฐบาล

จะรวมมือรวมใจกับทุกภาคสวนสังคมมุงมั่นดําเนินการ

เรื่องนี้ใหบังเกิดผลอยางจริงจัง และขอเสนอใหรัฐบาล

กําหนดมาตรฐานแหงชาติวาดวยการประมูลโครงการ

กอสราง ในทุกขั้นตอนตั้งแตเกิดจนโครงการนั้นแลวเสร็จ 

และในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีได

อนุมั ติ แผนปฏิบัติ การ เบื้ องตนในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในวงราชการ อันประกอบดวย

มาตรการ  วิธีการ และผูรับผิดชอบดําเนินการ ตามที่     

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอ โดยใหมี

ระยะเวลาประเมินผลมาตรการและวิธีการตาง  ๆภายใน ๑ ป 

ณ ที่นี้ ขอกลาวถึงในสวนของ ๑๖ มาตรการ ดังนี้

๑) สรางความแข็งแกรงแก ป.ป.ช.ในการปฏิบัติ

ตามหนาที่

๒)สรางความแข็งแกรงแกคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน (คตง.) ในการปฏิบัติตามหนาที่

มิติที่สี่   มิติการดําเนินการในสวนทองถิ่น 
ยกตัวอยาง เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดนําเอา

แนวทางเสริมสรางประเทศไทยใสสะอาดไปประยุกต

ดํา เนินการ “โครงการทองถิ่นไทยใสสะอาด ”  และ 

“โครงการกระจกทองถิ่น”  ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทั่วประเทศ

มิติที่หา  มิติรวมพลังแผนดิน “ใจไทยใส
สะอาด”   ในการดําเนินการ ”โครงการเรียนรูตามรอยพระ

ยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผนดินดวยใจไทยใสสะอาด ”  
มูลนิธิประเทศไทย  ใสสะอาด ไดเชิญชวนใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ๔๑ แหงทั่วประเทศเปนเครือขายหลักของมูลนิธิ 

เพื่อรวมดําเนินการเปดใหมีการสมัครใจรวมพลังแผนดิน

ดวย “ใจไทยใสสะอาด”  ทั้งในระดับบุคคลและระดับ

องคกร เพื่อเสริมสรางสังคมไทยใสสะอาด  และขณะนี้

ประชาชนทุกสาขาอาชีพไดสงใบสมัครรวมพลังแผนดิน 

“ใจไทยใสสะอาด” เขามาแลวประมาณ ๓ หมื่นคน และใน

แตละวันก็มียอดสมัครเพิ่มหลายรอยคน 
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“การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผนดิน

ดวยใจไทยใสสะอาด” ในการสัมมนาเรื่อง “เสริมสราง

จริยธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรม

นําจังหวัดใสสะอาด“  ในวันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ 

จังหวัดขอนแกน  สวนการดําเนินการรวมกับกลุมจังหวัด

ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ สํานักงาน 

ก.พ. ดร.โภคิน พลกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รับเปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ  สําหรับการ

ดําเนินการรวมกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  ณ  จังหวัดเชียงใหม  ฯพณฯ 

องคมนตรี ธานินทร กรัยวิเชียร กรุณารับเปนประธานใน

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  สวนการดําเนินการรวมกับกลุม

จังหวัดภาคใตและภาคกลาง ผมเองไดรับเปนประธานใน

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ณ จังหวัดภูเก็ต และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ จังหวัด

เพชรบุรี ตามลําดับ และจะดําเนินการกับทุกกลุมจังหวัด

ทั่วประเทศตอไป 

๓)สรางความแข็งแกรงใหแกคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในการปฏิบัติตามหนาที่

๔)แบงเบาภาระงานของ ป.ป.ช. มาดําเนินการเอง 

หรือเพิ่มตัวชวยแก ป.ป.ช. เพื่อความรวดเร็ว

๕)สรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ของรัฐ

๖) สนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม เชน 

สงเสริมมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

๗)รณรงคดานวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยม    

รักความซื่อสัตยสุจริต

๘)เพิ่มการตรวจตราและเพงเล็งการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่บางหนวยงานที่มีรายงานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่คอนขางมากเปนพิเศษ

๙)แกไขกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริต

๑๐) แกไขกฎหมายตาง ๆ ใหการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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๑๑) จัดระบบงานการเงิน การคลังของรัฐและ

งบประมาณใหโปรงใส

๑๒) ลดรายจาย เพิ่มรายไดและขยายโอกาสแก

ขาราชการ

๑๓) สงเสริมคุณธรรมในระบบราชการ โดยเฉพาะ

การแตงตั้งโยกยายและปองกันการกลั่นแกลง

๑๔) นําเอามาตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

หรือธรรมาภิบาลในการปฏิรูประบบราชการมาใชอยางจริงจัง

๑๕) ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

๑๖) จัดระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ

การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น เปนหนาที่

ของทุกคนในสังคม ที่จะตองรวมมือรวมใจกัน รวมพลัง 

“ใจไทยใสสะอาด” ชวยกันเสริมสรางเมืองไทยใสสะอาด  

สําหรับในสวนของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดไดรับการ

สงเสริมจากรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน 

ในมาตรการที่หกดวย

ชมเชยผูวาราชการจังหวัดชัยนาท นายวิชัย ศรีขวัญ ที่มี

ความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนให “จังหวัดชัยนาทใสสะอาด”  

ในขั้นตอนดําเนินการเผยแพรขยายผล มหาวิทยาลัย  

มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพระราชเมธาภรณ รักษาการแทน

อธิการบดีไดรับเปนหนวยงานประสานดําเนินงานตอไป

สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  ขอเรียนย้ําวา เครือขายฯ ที่มี
การประชุมขับเคลื่อนการเสริมสรางจริยธรรม นํา
เมืองไทยใสสะอาด ในทุก ๆ เดือนนี้ เปนของพวก
เราทุกคน  ที่ตั้งใจรวมมือรวมใจกันเสริมสรางความดีงาม

นี้ใหแกลูกหลาน เปนการจรรโลงความมั่นคง ความมั่งคั่ง 

และความสงบสุขของประเทศตอไป 

มิติที่สาม มิติการดําเนินการในสวนภูมิภาค 
ยกตัวอยาง เชน ในการสัมมนา “เสริมสรางจริยธรรม เพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนําจังหวัดใส

สะอาด”  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดไดใหความรวมมือ

กับสํานักงาน ก.พ. และกลุมจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ โดย

ผมไดรับเปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษเรื่อง 
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ในการประชุมเครือขายภาคราชการและภาค

ประชาสังคม ๘๔องคกร ในยุค เริ่มดํา เนินการตาม

ยุทธศาสตร  ดร.สุทิน ลี้ปยะชาติ เลขาธิการมูลนิธิประเทศ

ไทยใสสะอาด ในขณะนั้น ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทน

เครือขายฯ และรับหนาที่ดําเนินการประชุมเพื่อดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเสริมสรางจิตสํานึกที่

ถูกตอง มีคุณธรรม อันมั่นคงสําหรับสังคมไทย ซึ่งใน

แผนปฏิบัติ การตามยุทธศาสตรดั งกล าวนี้   หลาย

หนวยงานรวมมือรวมใจกันดําเนินการ  ในชวงนั้น  มูลนิธิ

ประเทศไทยใสสะอาด สํานักงาน ก.พ. มีบทบาทมากหนอย 

จนผูเกี่ยวของทั่วประเทศเขาใจวา เปนการดําเนินงานของ

มูลนิธิ หรือมูลนิธิเปนเจาของเรื่อง ขอเรียนวา การรวมพลัง

เสริมสรางจิตสํานึกที่ถูกตอง มีคุณธรรมอันมั่นคง เปนของ

พวกเราทุกคนที่จะตองรูรักสามัคคี รวมมือรวมใจกัน เมื่อมี

ความคืบหนามาถึงขั้นนํารองที่จังหวัดชัยนาท จนบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์เกินกวาเปาหมายที่ตั้งไวแลว เรื่องนี้ตองขอ

ณ ที่นี้  ขอกลาวถึง  ตัวอยางการดําเนินการ

เสริมสรางประเทศไทยใสสะอาด โดยแบงการดําเนินการ

ออกเปน ๒ ประการ คือ  การปองกันและปราบปราม
การทุจริต และ การเสริมสรางจริยธรรม นําเมืองไทย
ใสสะอาด ดังนี้

ประการแรก  การปองกันและปราบปราม
การทุจริต  

การปองกันและปราบปรามการทุจริต มีหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมดําเนินการอยูหลายแหงแลว 

นับตั้งแต ป.ป.ช. ป.ป.ง.  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

คณะกรรมการ ป.ท.  และเครือข ายประชาชนตาน

คอรรัปชั่น เปนตน  หนวยงานและองคกรเหลานี้ควร

จะตองมีการดําเนินการใหครอบคลุมทั้ง ๔ ระดับ คือ 
ระดับชาติ ระดับสังคมโดยรวม ระดับองคกร และ
ระดับบุคคล  

สําหรับ ในการแกไขปญหาการคอรรัปชันเชิง
นโยบาย  รัฐบาลมีหนาที่สรางกระบวนการตัดสินใจเชิง
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นโยบายดวยความโปรงใส และเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มาตรวจสอบได รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและรณรงคสราง

ความเขาใจในเรื่องคอรรัปชันเชิงนโยบายอยางกวางขวาง

และพวกเราคนไทยทุกคนตองรวมมือรวมใจชวยกันคิด

ชวยกันทํา ดวยรูรักสามัคคี เขาไปตรวจสอบการทุจริตคอร

รัปชันอยางเต็มที่ 

ประการที่สอง  การเสริมสรางจริยธรรม 
นําเมืองไทยใสสะอาด

เกี่ยวกับเรื่องนี้  หนวยงานทั้งภาครัฐและภาค

ประชาสังคมตางเรียกชื่อการดําเนินการแตกตางกันไป เชน 

“การสงเสริมจริยธรรม” “การปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม

และคานิยม”   “การเสริมสรางจิตสํานึกที่ถูกตอง มี

คุณธรรมอันมั่นคงสําหรับสังคมไทย”  เปนตน 

ในวันนี้  ขอกลาวถึง “การเสริมสรางจริยธรรม 
นําเมืองไทยใสสะอาด” ที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มี

สวนรวมในการดําเนินการกับสํานักงาน ก.พ.และเครือขายฯ 

ในมิติตาง ๆ อยางเปนรูปธรรมดังนี้

มิติแรก  มิติเผยแพรประชาสัมพันธ  มูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาดมีโครงการผลิตและเผยแพรสปอต

โทรทัศน  โครงการการผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ 
โครงการผลิตและเผยแพรหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ 

และโครงการเผยแพรประชาสัมพันธเชิญชวนเสริมสราง
ประเทศไทยใสสะอาดผานโบกี้รถไฟ เปนตน  

มิติที่สอง  มิติเสริมสรางเครือขายองคกรภาค
ราชการและภาคประชาสังคม  ยกตัวอยาง เชน ในการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรเสริมสรางจิตสํานึกที่ถูกตอง   
มีคุณธรรม  อันมั่นคงสําหรับสังคมไทยที่ผานมามูลนิธิ

ประเทศไทยใสสะอาดเขารวมงานกับเครือขายภาค
ราชการและภาคประชาสังคม ๘๔ องคกร รวมพลัง
ระดมความคิดจัดทํา ”ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
เสริมสรางจิตสํานึกที่ถูกตองมีคุณธรรมอันมั่นคงสําหรับ
สังคมไทย ในชวง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐)” ซึ่งเปนการ

เขารวมตามคําเชิญของพลเอก ดร.ชัยศึก เกตุทัต ที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี นับเปนการเสริมความ

เขมแข็งในการเอาชนะสงครามทุจริตคอรรัปชันของรัฐบาล 

คิดดี   ทําดี   ใจไทยใสสะอาด16 คิดดี   ทําดี   ใจไทยใสสะอาด 17



PAGE  





เพียงด้านเดียว  ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจมากกว่า กล่าวคือ “จิตใจที่ใสสะอาด” และสงบลงเพียงใด ก็จะเกิดคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สุขขึ้นได้ ความสำเร็จทางวัตถุเป็นของร้อนเจือปนด้วยความทุกข์และความกังวล ส่วนความสำเร็จ  ทางใจ หรือ “คิดดี ทำดี ใจไทยใสสะอาด” เป็นความสงบอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

ในโอกาสนี้  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนที่เต็มเปี่ยมด้วย “ใจไทยใสสะอาด”  ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า


(...ขอให้ทุกท่าน มีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ ขอให้มีความสุขในการทำงานและขอให้ได้รับความสุขจากผลสำเร็จของงานนั้น... (





        ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ     


    กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด


๑.  การน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ



พระราชดำรัส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า



(...ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือ ต้องหยุดการทุจริต ให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง... ( 



เราควรน้อมนำพระราชดำรัสสู่การปฏิบัติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาดเป็นภารกิจอันมีเกียรติ  ที่ทุกคนต้องตระหนัก และควรเริ่มต้นด้วยที่ตัวเราต้องซื่อสัตย์สุจริตด้วยกาย วาจาใจ ในการทำหน้าที่ต่อครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคงสำหรับสังคมไทย ร่วมคิดร่วมทำในการป้องกัน  ป้องปราม และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 



การร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบวิถีชีวิตที่ดี จะนำพาให้เมืองไทย   ใสสะอาด ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้



เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผล   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 



ประการที่สาม การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล



การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำประพฤติปฏิบัติ ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน    ทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถนำพาให้ “เมืองไทยใสสะอาด”


๙.
บทสรุป :  คุณค่าแห่ง “คิดดี ทำดี ใจไทยใสสะอาด”




ความสำเร็จในชีวิตนั้นมีหลายด้าน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ไม่ควรที่เราจะต้องแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุ





ถ้าหากพวกเราคิดดี ทำดี ตามรอยพระยุคลบาท อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว การทุจริต ซึ่งผมเองอยากใช้คำว่า “การโกงกิน” ก็จะลดลงไปจากสังคมไทย และเมืองไทยใสสะอาดอย่างแน่นอน



การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยความพอเพียง ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทว่า จะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้



ประการแรก ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ประการที่สอง ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้อง



๒.
มะเร็งร้ายคอร์รัปชั่น :  สถานการณ์และผลกระทบที่ต้องสูญเสีย



การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นโรคร้ายของสังคม มีความรุนแรงเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายเลยทีเดียว เพราะว่าถ้าเผื่อว่าสังคมใด มีโรคทุจริตคอร์รัปชันนี้แล้วไม่รีบไปรักษาแต่เนิ่น ๆ ปล่อยให้ลุกลามแพร่ขยายไป ก็จะกัดกร่อนสังคม ก่อให้เกิดความเสียหายและล่มสลายได้  



การคอร์รัปชันมีหลายประเภท หลายลักษณะ นับตั้งแต่การรับสินบนและของรางวัล  รับซองขาวทั้งตามน้ำและทวนน้ำ ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ เล่นพรรคเล่นพวก ซื้อขายตำแหน่ง รับส่วยหรือรีดไถประชาชน ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ฮั้วการประมูล นำของใช้หรือทรัพย์สินราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ทุจริตเรื่องเวลาหรือที่เรียกกันว่า “เช้าชามเย็นชาม” 



และในระดับสูงก็คือ การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ซึ่งแตกต่างจากการคอร์รัปชันแบบเดิม ๆ แต่เป็นการทุจริต



คอร์รัปชันที่มีมูลค่าสูงมาก มีองค์ประกอบคือ นโยบาย คนกำหนดนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ การคอร์รัปชันเชิงนโยบายเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๓ ส่วนคือ โครงสร้างทางการเมือง นโยบายของรัฐ และผู้กำหนดนโยบายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 




ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงต่อสังคมและประเทศชาติ



การทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราในขณะนี้ มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ว่า


(...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหน



และควบคุมการเงินกันเอง  สร้างพลังกลุ่มจากจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคง มุ่งสู่การพึ่งพาช่วยเหลือกันเอง เพื่อพัฒนาคน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมให้มั่นคงยั่งยืน 



เชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสวัสดิการสังคม กลุ่มการเงิน กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแก้ปัญหาสังคม กลุ่มสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการแบบรู้รักสามัคคี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการดำรงอยู่และประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยกระบวนการคิด อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลตามความเป็นจริง มีเป้าหมายคือประโยชน์สุขและความเจริญของส่วนรวม มีความเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกคนในสังคมที่คิดดี  ทำดี  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ รัก สามัคคี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน



จัดการร่วมประเมินและร่วมภูมิใจในความสำเร็จ ในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด จนถึงระดับประเทศ



การเป็นคนเก่งอาจสามารถบริหารจัดการในหลายเรื่องได้ แต่การเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด นอกจากจะมีความเก่งแล้ว ต้องมีอุดมการณ์เป็นคนดีด้วย ดังนั้น การยึดหลัก   “คิดดี ทำดี ตามรอยพระยุคลบาท” จึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมาก




กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มีการบริหารจัดการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เคลื่อนไหวไปด้วยกันอย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์และสร้างความเจริญแก่ทุกภาคส่วน กล่าวคือ หมู่บ้าน ชุมชน ร่วมใจกันคิด ร่วมกันจัดตั้งให้มีกลุ่มการเงิน สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ธนาคารหมู่บ้าน หรือกลุ่มสัจจะ บริหารจัดการดี โดยยึดหลักซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอก  เห็นใจ ไว้วางใจ  มีคุณธรรม โปร่งใส พัฒนาศักยภาพสมาชิกในการจัดการ



ที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย... (  



ณ ที่นี้ ขอเสนอตัวเลขทางวิชาการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้



ดัชนีแรก ดัชนีชี้วัดความโปร่งใส องค์กรชี้วัดความโปร่งใสระหว่างประเทศได้ประกาศว่า ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทยในปี ๒๕๔๗ ได้คะแนน ๓.๖ จากคะแนนเต็ม ๑๐ อยู่ในอันดับที่ ๖๔ จากประเทศที่สำรวจจำนวน ๑๔๖ ประเทศ และอยู่อันดับที่ ๗ จาก ๑๘ ประเทศในภูมิภาคเอเซีย ในขณะที่ประเทศในเอเซีย เช่น สิงคโปร์ได้คะแนน ๙.๓  ฮ่องกงได้ ๘.๐  ญี่ปุ่นได้ ๖.๙   ไต้หวันได้ ๕.๖ มาเลเซียได้ ๕.๐ เกาหลีใต้ได้๔.๕  สำหรับประเทศที่ได้คะแนนน้อยกว่าไทย ได้แก่  จีนได้ ๓.๔  ฟิลิปปินส์และเวียดนามได้ ๒.๖ และอินโดนีเซียได้ ๒.๐ 



กล่าวได้ว่า คะแนนของประเทศไทยดีขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี ๒๕๓๘ ได้ ๒.๗๙ คะแนน  ปี ๒๕๔๑  ได้ 



๓.๐๐ ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๕ ได้ปีละ ๓.๒๐ เท่ากัน และในปี ๒๕๔๖ ได้คะแนน ๓.๓ อยู่ในอันดับที่ ๗๐ จากประเทศที่สำรวจจำนวน ๑๓๓ ประเทศ ซึ่งอาจมองได้ว่า ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

  ดัชนีที่สอง  ผลการสำรวจทัศนคตินักเรียนชั้นมัธยมต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย จำนวน ๓๘ แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม ๒,๓๐๔ คน ที่ดำเนินการโดย องค์กรความโปร่งใสประเทศไทย เมื่อปลายปี ๒๕๔๖  สรุปได้ว่า 



ร้อยละ๓๔เชื่อว่า “การทุจริตคอร์รัปชันเป็นวัฒนธรรมที่สังคมไทยไม่อาจแก้ไขได้” 



ร้อยละ ๓๙ เชื่อว่า “การทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมา ทำให้เสียเปรียบคู่แข่ง” 



ร้อยละ ๔๕ เชื่อว่า “การให้ค่าตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่ข้าราชการ ไม่เป็นเรื่องเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่องาน”






เมื่อได้ความรู้และมีรักเมตตาแล้ว นั่งทำงานอยู่คนเดียวก็คงดีอยู่หรอก ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย แต่ทว่า การทำอะไรอยู่คนเดียว พลังคงไม่เพียงพอ ผลคงไม่ใหญ่พอ เพราะต่อให้มีสติปัญญาเก่งกาจอย่างไร ทำคนเดียวก็คงได้ผลแค่ความสามารถของตนคนเดียวจะพึงกระทำได้ แต่ต้องมีคำว่า สามัคคี คือ ร่วมอก ร่วมใจ ร่วมมือกันทำ  พลัง และผลจึงจะเกิดขึ้นได้ และส่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน และตัวเราเองก็ได้รับประโยชน์รับความสุขไปด้วย

๘.
คิดดี ทำดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท




การดำเนินการเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาดทั้งในมิติการเสริมสร้างเครือข่าย ภาคราชการและภาคประชาสังคม  มิติการดำเนินการในส่วนภูมิภาค มิติการดำเนินการ       ในส่วนท้องถิ่น และมิติการรวมพลังแผ่นดิน “ใจไทยใสสะอาด” จะดำเนินการได้สำเร็จใน ๑๐ ปีนี้ได้ ก็ด้วยสังคมไทย เป็นสังคมที่สามารถ รวมใจ ร่วมคิด ร่วมบริหาร



ก็หมายความว่า จะทำอะไรเบื้องต้น จะต้องรู้เสียก่อน บางครั้งรับสั่งว่า ให้คิดก่อนทำ ให้คิดก่อนพูด เราจะต้องรู้ปัญหาเสียก่อนว่า ต้นตอของแต่ละปัญหาคืออะไร ปัจจัย เงื่อนไข  ข้อปัญหานี้มีอะไรบ้าง จนรู้ถึงทางออก ทางแก้ ไม่ใช่ว่า รู้หรือนึกว่ารู้ตามกระแสตามแฟชั่น ใครเฮมาอย่างไร ก็เฮตามเขาไปอย่างนั้น โดยไม่รู้ไม่ศึกษาว่า ต้นเหตุ ปลายเหตุคืออะไร    เป็นพวกรู้แบบหลงกระแส มีเต็มบ้านเต็มเมืองหมดขณะนี้หลงผิด เชื่อง่ายโดยไม่รู้ว่า ประโยชน์เรา ประโยชน์เขาอยู่ตรงไหน แยกแยะไม่ออก 



อย่างไรก็ตาม รู้แล้วคงจะไม่พอ เพราะรู้แล้วอยู่เฉย ๆ ผลที่ดีมีประโยชน์ก็ไม่เกิดกับตัวเราและแผ่นดิน เมื่อรู้แล้วต้องมีคำว่า รัก หรือความเมตตา ความปรารถนาที่จะนำความรู้นั้นมาปฏิบัติให้เกิดมรรคผล ถึงจะเป็นสิ่งถูกต้อง ความรักความเมตตา ดูจะมีลดน้อยลงไปในสังคมของเรา พลังที่จะนำปัญญาออกสู่การปฏิบัติจึงพลอยมีน้อยไปด้วย





ร้อยละ ๕๑ เชื่อว่า “โกงได้บ้าง แต่ต้องมีผลงาน และทำประโยชน์ให้สังคม”    

ดัชนีที่สาม  ตัวเลขการคอร์รัปชันในวงการก่อสร้างและในโครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม  นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างอาจทุจริตได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเกิดโครงการจนกระทั่งสำเร็จ ซึ่งในช่วง ๑๖ ปี ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๔๕ ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินจากการทุจริตในโครงการก่อสร้างไปไม่น้อยกว่า ๑.๒ ล้านล้านบาท 

ดัชนีที่สี่  ตัวเลขรายได้จากส่วย  ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับส่วยจากหมอนวด มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้ แรงงานเถื่อน ว่า ทำให้ผู้รับส่วยมีรายได้รวมแล้วประมาณปีละ ๒๓,๐๐๐ - ๓๑,๐๐๐ ล้านบาท





จากดัชนี้ชี้วัดและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรม ในเชิงผลการวิจัยทางวิชาการต่าง ๆ จากอาจารย์ จากสถาบันต่าง ๆ ที่ทำ จะเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันทำให้เกิดผลกระทบที่สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศชาติของเราอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานาน นับวันอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้



ดังนั้น  พวกเราประชาชนชาวไทยจะนั่งนิ่งอยู่เฉย ๆ คงไม่ได้แล้ว เราคงต้องออกมารวมพลังกันเสริมสร้างเมืองไทยให้ใสสะอาดให้ได้  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการอย่างจริงจัง

๓.
เป้าหมายในการดำเนินการเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดขอร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้



เรื่องกติกาของสังคม การเมือง ฯลฯ ต้องมุ่งให้มาถึง “ประโยชน์สุข” เป็นสำคัญ 

๗.
รู้ รัก สามัคคี ร่วมเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด



การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต้องทำกันทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และระดับชาติ  ทั้งในภารรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือในทุกภาคส่วนสังคม ดังนั้นการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประชาชนในทุกภาคส่วนสังคม จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการน้อมนำพระราชดำรัส “รู้ รัก สามัคคี” มาสู่การปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว




ถ้าจะมองประโยคพระราชทานนี้อย่างง่าย ๆ สามารถนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติประจำวันได้ ก็อาจจะแยกทีละคำ เราก็จะได้คำว่า “รู้”  ได้คำว่า “รัก” และได้คำว่า “สามัคคี”             



๔. อาชชวะ  ได้แก่  ความซื่อตรง ความจริงใจ ความเที่ยงธรรม

๕. มัททวะ  ได้แก่  ความสุภาพ อ่อนโยน

๖. ตบะ  ได้แก่  ความเพียร

๗. อโกธะ  ได้แก่  การระงับความโกรธ

๘. อวิหิงสา  ได้แก่  ความไม่เบียดเบียน

๙. ขันติ  ได้แก่  ความอดทน

๑๐. อวิโรธนะ  ได้แก่  การหนักแน่นในธรรมและความถูกต้อง

๖.
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน



สาระส่วนหนึ่งของพระปฐมบรมราชโองการซึ่งแสดงถึงเป้าหมายของการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ความว่า  “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” คำนี้เป็นคำลึกซึ้งและคิดว่าจะต้องใช้ด้วยกันคือ ประโยชน์สุข ไม่ใช่สร้างประโยชน์และสร้างความสุข หากแต่ว่าสิ่งใด ๆ  ที่เรากระทำมา ไม่ว่าเรื่องการพัฒนา 





๑)
สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งในด้านร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมสนับสนุนเงินทุน  โดยระดมทุนให้ได้เพียงพอที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมมูลนิธิได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป



๒)
เผยแพร่ขยายผลโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จากการดำเนินงาน ในภาครัฐเป็นเป้าหมายหลักในช่วงที่ผ่านมา มาเป็นการร่วมมือดำเนินการกับทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน ภาคประชาชน สภาลูกเสือแห่งชาติ สถาบัน การศึกษา และสื่อมวลชน  เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อร่วมสร้างพลังแผ่นดินให้เมืองไทย ใสสะอาด



๓)
เผยแพร่รณรงค์กิจกรรมรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน รวมทั้งเสนอแนะรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด






๔)
เป็นองค์กรศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และเร่งเร้าการดำเนินการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างจริยธรรม รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่การเป็นเมืองไทยใสสะอาด 



สรุปได้ว่า มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน เร่งเร้า และเสริมสร้างแนวร่วมให้ประเทศไทยใสสะอาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  



ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำปรึกษาว่า ควรเชิญชวนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีค่านิยมสร้างสรรค์ที่ดีงาม และยินดีสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพราะจะสร้างประโยชน์ใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ  ด้วยความรักชาติ ตั้งใจ และมุ่งหวังให้ประเทศไทยใสสะอาดโดยเร็ว โดยขอสนับสนุนเงินทุนให้มูลนิธิ จำนวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อจะได้ช่วยกัน



ศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานบทโฆษณาทางโทรทัศน์ เข้าประกวดเป็นทีม กำลังเตรียมการขยายเครือข่ายที่จะร่วมมือร่วมใจกับเจ้าคณะสังฆาธิการทั่วประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการเสริมสร้างเมืองไทย ใสสะอาด 



โดยในการดำเนินการโครงการยุวชนไทยใสสะอาด ระยะที่สอง จะร่วมกับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ อาทิ หนังสือพิมพ์มติชน เปิดให้มีการประกวดความเรียงเกี่ยวกับการเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษา

๕.
เรียนรู้ทศพิธราชธรรม ร่วมสร้างราชการใสสะอาด


ทศพิธราชธรรม

๑. ทาน  ได้แก่  การให้ทาน

๒. ศีล  ได้แก่  การรักษาศีล การมีศีล

๓. ปริจาคะ  ได้แก่  การบริจาค และการเสียสละประโยชน์ส่วนตน





มิติที่หก มิติรวมพลังดำเนินการกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นอกจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่งทั่วประเทศร่วมเป็นเครือข่ายหลักแล้ว ขณะนี้ มูลนิธิกำลังเตรียมการขยายเครือข่ายที่จะร่วมมือร่วมใจกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศที่สนใจที่จะร่วมดำเนินการเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาดด้วย 



มิติที่เจ็ด มิติรวมพลังดำเนินการกับเจ้าคณะสังฆาธิการ และผู้นำในทุกศาสนาทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน มูลนิธิกำลังร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการขยายเครือข่ายที่จะร่วมมือร่วมใจกับเจ้าคณะสังฆาธิการและผู้นำในทุกศาสนาทั่วประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด 



มิติที่แปด มิติดำเนินการโครงการ “ยุวชนไทยใสสะอาด” ขณะนี้มูลนิธิกำลังเตรียมการดำเนินโครงการยุวชนไทยใสสะอาด ระยะที่สอง ซึ่งต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ได้แก่  เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่กำลัง 



ปัดกวาดให้ประเทศไทยใสสะอาด  เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ ถือกฎหมายและดำเนินงานต่าง ๆ เหมือนช่างก่อสร้าง  ซึ่งมีงานรับผิดชอบมากมาย ไม่มีเวลามาปัดฝุ่นภายหลังการก่อสร้างอย่างพอเพียง  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดจะได้ช่วยกันทำงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป


และกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๕๒๒ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ    

๔.
แนวทางในการดำเนินการเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด


เป็นที่น่ายินดีว่า ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศแผนงานในการทำสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ  ดังเช่น กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการและข้อมูลการประกวดราคาโครงการในเว็บไซต์ 



ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ พวกเราก็เชื่อว่าว่ารัฐบาลจะร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนสังคมมุ่งมั่นดำเนินการเรื่องนี้ให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง และขอเสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการประมูลโครงการก่อสร้าง ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เกิดจนโครงการนั้นแล้วเสร็จ 



และในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ อันประกอบด้วยมาตรการ  วิธีการ และผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามที่     ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอ โดยให้มีระยะเวลาประเมินผลมาตรการและวิธีการต่าง ๆ ภายใน ๑ ปี ณ ที่นี้ ขอกล่าวถึงในส่วนของ ๑๖ มาตรการ ดังนี้



๑)
สร้างความแข็งแกร่งแก่ ป.ป.ช.ในการปฏิบัติตามหน้าที่


๒)
สร้างความแข็งแกร่งแก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในการปฏิบัติตามหน้าที่





มิติที่สี่  มิติการดำเนินการในส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่าง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเอาแนวทางเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาดไปประยุกต์ดำเนินการ “โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด”  และ “โครงการกระจกท้องถิ่น”  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ



มิติที่ห้า มิติรวมพลังแผ่นดิน “ใจไทยใสสะอาด”   ในการดำเนินการ ”โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด”  มูลนิธิประเทศไทย  ใสสะอาด ได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่งทั่วประเทศเป็นเครือข่ายหลักของมูลนิธิ เพื่อร่วมดำเนินการเปิดให้มีการสมัครใจรวมพลังแผ่นดินด้วย “ใจไทยใสสะอาด”  ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยใสสะอาด  และขณะนี้ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้ส่งใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน “ใจไทยใสสะอาด” เข้ามาแล้วประมาณ ๓ หมื่นคน และในแต่ละวันก็มียอดสมัครเพิ่มหลายร้อยคน 



“การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด” ในการสัมมนาเรื่อง “เสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด“  ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ จังหวัดขอนแก่น  ส่วนการดำเนินการร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ สำนักงาน ก.พ. ดร.โภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  สำหรับการดำเนินการร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ ฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร กรุณารับเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ส่วนการดำเนินการร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคกลาง ผมเองได้รับเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ จังหวัดภูเก็ต และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ และจะดำเนินการกับทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศต่อไป 






๓)
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติตามหน้าที่



๔)
แบ่งเบาภาระงานของ ป.ป.ช. มาดำเนินการเอง หรือเพิ่มตัวช่วยแก่ ป.ป.ช. เพื่อความรวดเร็ว



๕)
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ



๖)
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม เช่น ส่งเสริมมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 



๗)
รณรงค์ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมค่านิยม    รักความซื่อสัตย์สุจริต



๘)
เพิ่มการตรวจตราและเพ่งเล็งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานที่มีรายงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ



๙)
แก้ไขกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต


๑๐)
แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น




๑๑)
จัดระบบงานการเงิน การคลังของรัฐและงบประมาณให้โปร่งใส


๑๒)
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาสแก่ข้าราชการ


๑๓)
ส่งเสริมคุณธรรมในระบบราชการ โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายและป้องกันการกลั่นแกล้ง


๑๔)
นำเอามาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลในการปฏิรูประบบราชการมาใช้อย่างจริงจัง


๑๕)
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง


๑๖)
จัดระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ



การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน รวมพลัง “ใจไทยใสสะอาด” ช่วยกันเสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด  สำหรับในส่วนของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ในมาตรการที่หกด้วย



ชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายวิชัย ศรีขวัญ ที่มีความตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนให้ “จังหวัดชัยนาทใสสะอาด”  ในขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่ขยายผล มหาวิทยาลัย  มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพระราชเมธาภรณ์ รักษาการแทนอธิการบดีได้รับเป็นหน่วยงานประสานดำเนินงานต่อไปสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ขอเรียนย้ำว่า เครือข่ายฯ ที่มีการประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างจริยธรรม นำเมืองไทยใสสะอาด ในทุก ๆ เดือนนี้ เป็นของพวกเราทุกคน  ที่ตั้งใจร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความดีงามนี้ให้แก่ลูกหลาน เป็นการจรรโลงความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความสงบสุขของประเทศต่อไป 



มิติที่สาม มิติการดำเนินการในส่วนภูมิภาค ยกตัวอย่าง เช่น ในการสัมมนา “เสริมสร้างจริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด”  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. และกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยผมได้รับเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง 





ในการประชุมเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม ๘๔องค์กร ในยุคเริ่มดำเนินการตามยุทธศาสตร์  ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ เลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในขณะนั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเครือข่ายฯ และรับหน้าที่ดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม อันมั่นคงสำหรับสังคมไทย ซึ่งในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้  หลายหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ  ในช่วงนั้น  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. มีบทบาทมากหน่อย จนผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าใจว่า เป็นการดำเนินงานของมูลนิธิ หรือมูลนิธิเป็นเจ้าของเรื่อง ขอเรียนว่า การรวมพลังเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคง เป็นของพวกเราทุกคนที่จะต้องรู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อมีความคืบหน้ามาถึงขั้นนำร่องที่จังหวัดชัยนาท จนบรรลุผลสัมฤทธิ์เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว เรื่องนี้ต้องขอ





ณ ที่นี้ ขอกล่าวถึง ตัวอย่างการดำเนินการเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาด โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น ๒ ประการ คือ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ การเสริมสร้างจริยธรรม นำเมืองไทยใสสะอาด ดังนี้




ประการแรก  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  



การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมดำเนินการอยู่หลายแห่งแล้ว นับตั้งแต่ ป.ป.ช. ป.ป.ง.  ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการ ป.ท. และเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เป็นต้น  หน่วยงานและองค์กรเหล่านี้ควรจะต้องมีการดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับสังคมโดยรวม ระดับองค์กร และระดับบุคคล  

สำหรับ ในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย  รัฐบาลมีหน้าที่สร้างกระบวนการตัดสินใจเชิง



นโยบายด้วยความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและรณรงค์สร้างความเข้าใจในเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายอย่างกว้างขวาง และพวกเราคนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันคิดช่วยกันทำ ด้วยรู้รักสามัคคี เข้าไปตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มที่ 



ประการที่สอง  การเสริมสร้างจริยธรรม นำเมืองไทยใสสะอาด 



เกี่ยวกับเรื่องนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างเรียกชื่อการดำเนินการแตกต่างกันไป เช่น “การส่งเสริมจริยธรรม” “การปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม”   “การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคงสำหรับสังคมไทย”  เป็นต้น 




ในวันนี้  ขอกล่าวถึง “การเสริมสร้างจริยธรรม นำเมืองไทยใสสะอาด” ที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มีส่วนร่วมในการดำเนินการกับสำนักงาน ก.พ.และเครือข่ายฯ ในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมดังนี้





มิติแรก  มิติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดมีโครงการผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ โครงการการผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ โครงการผลิตและเผยแพร่หนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ และโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาดผ่านโบกี้รถไฟ เป็นต้น  



มิติที่สอง  มิติเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรภาคราชการและภาคประชาสังคม  ยกตัวอย่าง เช่น ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง   มีคุณธรรม  อันมั่นคงสำหรับสังคมไทยที่ผ่านมามูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าร่วมงานกับเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม ๘๔ องค์กร รวมพลังระดมความคิดจัดทำ ”ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมอันมั่นคงสำหรับสังคมไทย ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐)” ซึ่งเป็นการเข้าร่วมตามคำเชิญของพลเอก ดร.ชัยศึก เกตุทัต ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี นับเป็นการเสริมความเข้มแข็งในการเอาชนะสงครามทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล 
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