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ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ เราทั้งหลายล้วนตระหนักและรับรู้ถึงพิษภัยของการทุจริต
คอร์รัปชัน ซึ่งก่อให้เกิดพิษภัยต่อเศรษฐกิจ ต่อความมั่นคง และต่อระบบการปกครอง
ประการแรก ในทางเศรษฐกิจ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่ อทั้งเศรษฐกิจส่วนบุคคลและ
เศรษฐกิจของรัฐ
ภัยต่อเศรษฐกิจส่วนบุคคล คือ บุคคลจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินแพงกว่าที่เป็นจริง ทาให้
ต้นทุนสูงขึ้น
ภัยต่อเศรษฐกิจของรัฐ คือ รัฐต้องจ่ายงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีอากรสูงเกินกว่า
ที่ เ ป็ น จริ ง และยั ง จะต้ อ งถู ก “หั ก เปอร์ เ ซ็ น ต์ ” ดั ง ที่ สื่ อ มวลชนใช้ ค าว่ า “เงิ น ทอน” บ้ า ง “อม” บ้ า ง

- 2และ “วัดครึ่งกรรมการครึ่ง” บ้าง สิ่งเหล่านี้กระทบต่องบประมาณที่ควรจะได้นาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
สิ่งของที่ควรจะจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อสร้างในราคาสัก 1,000 ล้านบาท ก็จะสูงขึ้นเป็น 1,300 – 1,500 ล้านบาท
โดยใช่เหตุ
ประการต่อมา คือ ทาให้เกิดพิษภัยทางด้านความมั่ นคง ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นของประชาชนหรือของรัฐ ลองนึกภาพว่าเมื่อมีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการก่อสร้าง
ถนน สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล เมื่อมีการหักเปอร์เซ็นต์ มีการเรียกรับสินบน มีการรีดไถ ผู้ ที่รับเหมา
ก่ อ สร้ า ง ย่ อ มต้ อ งผลั ก ภาระนี้ ไ ปให้ ป ระชาชน เพราะต้ น ทุ น ของเขาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง อาจจะท าให้
การก่อสร้างนั้นด้อยคุณภาพลง ฉะนั้น จึงปรากฏข่าว “ถนนชารุดก่อนเวลาอันควร” หรือสะพานชารุดทรุดโทรม
กระทั่งพังทลายลง ตึกถล่มโค่นล้มลง ผู้คนล้มหายตายจาก สิ่ งเหล่านี้คือผลกระทบอันเกิดจากสาเหตุ เดียว
คือ การทุจริตคอร์รัปชัน
ประการที่สาม คือ ทาให้เกิดผลกระทบในทางการเมืองการปกครอง การทุจริตบางอย่าง อาทิ
การใช้มาตรฐาน 2 มาตรฐาน การกดขี่ข่มเหง การขูดรีด เป็นสาเหตุ ทาให้คนจานวนไม่น้อย ไม่ใช่เพียงแค่
นักลงทุน แต่รวมถึงพี่น้องประชาชนธรรมดาทั่วไปเกิดความรู้สึกคับแค้นใจ เกิดความรู้สึกเกลียดชังเจ้าหน้าที่
เกิดความรู้สึกเกลียดชังต่อ รัฐ ต่อต้านความเป็นประเทศไทย หลบหนีเข้าป่าก็มี จับอาวุธก็มี ลุกขึ้นแก้แค้น
ต่อต้านก็มี ซึ่งทาให้เป็นปัญหาในทางการปกครองทั้งสิ้น
การทุจริตคอร์รัปชันทาให้สภาพเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นเหมือนกับ “สนิม” ที่เกิดขึ้นในตัวและ
กัดกินตัวเอง
แน่ น อนว่ าทุ ก คนอยากเห็ น ประเทศชาติมี เ อกราชอธิ ป ไตย มี ค วามเจริ ญ พั ฒ นาสถาพร
“น้าไหล ไฟสว่าง ทางดี” การสัญจรเดินทางสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน กินอิ่ม นอนหลับ
แต่ ภ ยั น ตรายเหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้เ กิ ดขึ้ นเพราะ “ศึก เหนื อเสื อใต้ ” เข้ า มาโจมตีจ นเสี ยเอกราช
อธิปไตย ภยันตรายเหล่านี้ซง่ึ เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาประเทศ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากปัจจัย
ภายในของเราเอง ดังนั้น ผมจึงกล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนสนิมที่เกิดขึ้นกับเหล็กแล้วก็กัดเนื้อ
ตัวเอง
หลายร้อยปีมาแล้ว มีนักกวีของไทยแต่ง “โคลงโลกนิติ ” ซึ่งเป็นบทโคลงสอนใจความยาว
300 – 400 บท มีอยู่บทหนึ่งขึ้นต้นว่า
“สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ
ในตน
กินกัดเนื้อเหล็กจน
กร่อนขร้้ำ”
โคลงบทนี้หมายความว่า เหล็กนั้น แข็งแกร่ง แต่ถ้าจะอ่อนยวบยาบ ถ้าจะพลังทลาย ถ้าจะ
สลายไป สาเหตุมิได้เกิดจากใครมาทุบมาตี แต่เกิดจาก “สนิม” ที่เกิดขึ้นในตัวเหล็กเอง แล้วค่อย ๆ กัดเซาะจน
เหล็กนั้นกร่อนและทาลายไปในที่สุด
ถามว่าถ้าในประเทศชาติ อะไรคือ สนิมที่เกิดขึ้น ประการแรก คือ กำรแตกแยกควำมสำมัคคี
ประการที่ ส อง คื อ กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ที่ ค นในชาติ ก ระท ากั น เอง และในที่ สุ ด เหล็ ก นี้ ก็ จ ะกร่ อ นไป
ประเทศชาติก็จะผุพังทลาย ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองดังที่ได้เรียนให้ท่านทราบ
จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องพยายาม “ขจัดสนิม” ซึ่ งคงจะขจัดให้ หมดทีเดียวไม่ได้ แต่ต้อง
พยายามให้เกิดสนิมช้าที่สุด น้อยที่สุด เกิดเมื่อใดก็ต้องปัดกวาดเช็ดถู หาน้ายาหรือสารเคมี มาจัดการทาลาย
เพื่อจะรักษาเนื้อเหล็กเอาไว้ให้ได้นานที่สุด คงทนที่สุด นั่นก็คือ การรักษาประเทศเอาไว้ให้ได้
อาจจะมีการเยาะเย้ยถากถาง ว่าทาได้หรือ ปากว่าตาขยิ บหรือเปล่า? เห็นทากันมานานแล้ว
ก็ยังไม่เห็นได้ผล
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ถ้าเหนื่อยอ่อน วางเฉยสักพัก ลืมเช็ดถู ลืมเอาน้ายามาล้าง ไม่นานสนิมก็จะเกิดขึ้นอีก
การทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นกัน ถ้ามัวแต่เยาะเย้ ยถากถาง ทาให้เสียกาลังใจ ไม่ช้า การทุจริต
คอร์รัปชันก็จะได้ใจและลุกลามต่อไป
ด้วยความจาเป็นและความตระหนักรู้อย่างนี้ ซึ่งไม่ได้รับรู้เฉพาะแต่ในห้องนี้ ไม่ได้รับรู้เฉพาะ
ประเทศไทย ทุกประเทศล้วนต้องการให้ประเทศของตนสะอาดหรือมีสนิมน้อยที่สุดทั้งนั้น และด้วยเหตุ นี้เอง
สหประชาชาติ จึงได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในภาพรวมสาหรับทุกประเทศ สาหรับคนทั้งโลก คือ สิ่งที่เรียกกันว่า
“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)”
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) คือ ทาอย่างไรที่จะทาให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่าง ๆ
มีความมั่นคง มีการพัฒนา และสามารถอยู่ได้ อย่างยั่งยืนยาวนานที่ สุดเท่าที่จะทาได้ เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SDGs) มีหลายข้อ ซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่ง คือ “ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ” หรือการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเฉียบขาด
เมื่อกาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) อย่างนี้ ก็เป็นหน้าที่ของประเทศทั้งหลาย
โดยเฉพาะประเทศที่เป็นสมาชิก จะต้องไปคิดว่าแล้วจะดาเนินการอย่างไร ประเทศไทยเองก็ต้องมาคิดว่า
จะต้องดาเนินการอย่างไร
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นวาระแห่งโลก ส่วนวาระแห่งชาตินั้น ประเทศไทย
มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วัน นี้ ยุ ทธศาสตร์ช าติ ฯ เป็นสิ่ งบังคับตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 65 ซึ่งบัญญัติ ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สาระในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบั ญญัติ ทั้งนี้ ต้ องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่ ว นร่ว มและการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง” โดยต่อมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ 20 ปี
ระยะเวลา 20 ปี ดั ง กล่ า ว มิ ไ ด้ ก าหนดให้ รั ฐ บาลชุ ด ปั จ จุ บั น ด าเนิ น การเพี ย งฝ่ า ยเดี ย ว
แต่กาหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการ การกาหนดระยะเวลาให้ยาวนานเช่นนี้ เพื่อให้เห็นเป้าหมาย
ระยะไกล หากกาหนดแค่ 5 ปี ก็สั้นเกินไป หรือหากกาหนดไว้ 50 ปี ก็ยาวนานเกินไป จึงกาหนดไว้ 20 ปี
ทั้งนี้ ต่างประเทศก็ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ระยะยาวใกล้เคียงกัน เช่น มาเลเซีย ฝรั่งเศส และจีน เป็นต้น
โดยในช่วงระยะเวลา 20 ปีนี้ รัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่เข้ามาบริหารประเทศ สามารถทบทวนแก้ไข
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ระบุ ชั ด เจนว่ า จะต้ อ งต่ อ ต้ า น
การทุจริต ด้วยการป้องกัน การปราบปราม การสร้างทัศนคติการเรียนรู้ รวมถึงการทาให้คนไทย “ไม่ทนต่อ
การทุจริต” โดยกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ” ในแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่ 6.5 “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
คาว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นคาที่มีความหมายดี แต่คาถามมีว่า หาก “ไม่ทน” แล้วจะให้
ทาอย่างไร
หนึ่ง ยอมแพ้ แล้วถอยออกไป ปล่อยให้มีการทุจริตต่อไป
สอง ลุกฮือขึ้น แล้วต่อต้าน
สาม ชินไปเอง
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หนทาง “ยอมแพ้ แ ล้ ว ถอยออกไป” เพราะสนิ ม เหล็ ก จะลุ ก ลามแล้ ว กั ด กิ น เนื้ อ เหล็ ก จนหมดไปในไม่ ช้ า
และจะไม่เลือกหนทาง “ชินไปเอง” เพราะไม่มีทางที่จะ “ชิน” ทั้งประเทศ ในระหว่างที่บางส่วนรู้สึก “ชิน”
ก็จะมีบางส่ว นลุกขึ้นมาต่อต้าน และจะมีคนคัดค้าน แล้วก็มีคนมาปราบปราม แล้วก็มีคนขัดขวาง สุดท้าย
บ้านเมืองก็แตกแยก แตกร้าว ซึ่งการ “ชิน” นั้นมันทาให้คนร้ายเหิมเกริมได้ใจ
ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี จึงได้กาหนดมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการ
ทางสังคม ซึง่ มีทั้งการป้องกัน การป้องปราม และการปราบปราม เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ลงมาถึงยุทธศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอมายังคณะรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
ดังกล่าว เนื่องจากจาเป็นต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐ กระทรวง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจารย์มหาวิทยาลัย โรงเรียน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชน จานวน
รวม 3 – 4 ล้านคน ซึ่งจะต้อง “เข้าใจ” “เข้าถึง” แล้วต้องร่วมกัน “พัฒนา”
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
นอกจากจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของนานาชาติแล้ว ขณะเดียวกัน ยังมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่ ง ประกาศใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน 2561 ที่ ผ่ า นมา คื อ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นที่ 11
“ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
ดังนั้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงเป็นสิ่งที่ ทุกท่านต้องรู้ ต้องเข้าใจ และต้อง
ดาเนินการ เนื่องจากถูกกาหนดมาตั้งแต่ระดับโลก คือ SDGs ของสหประชาชาติ ลงมาจนถึงยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ กระทั่งยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะด้าน คือ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
การไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ทาตามสิ่งเหล่านี้ มันทาให้เกิดการผิดพลาดพลั้งเผลอ และนาไปสู่โทษ
และภัย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 6 ประเด็น ทั้ง 6 ประเด็นจะมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาร่วมกันในบ่ายวันนี้ จานวน 6 กลุ่ม
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นเรื่องของการสร้างคนไทยที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
มาตรการที่สาคัญของเรื่องนี้ คือ มาตรการด้านการศึกษา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอเรื่อง
“หลั กสู ตรต้านทุจ ริตศึกษา” ไปยั งคณะรัฐ มนตรี เพื่อพิจารณามอบหมายหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
หลักสูตรนี้ต้องการบอกให้คนรู้ว่า การทุจริตคืออะไร มีพิษภัยอย่างไร และมีวิธีการกระทาการทุจริตในรูปแบบ
ใดบ้าง ซึ่งตรงกับศาสตร์พระราชา คือ ต้องมีความ “เข้าใจ” เพราะถ้าคนไทยไม่เข้าใจว่าการทุจริต คืออะไร
มีกี่รูปแบบ มีความแยบคายหรือแนบเนียนอย่างไร เมื่อไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถ “เข้าถึง”
คาว่า “เข้าถึง” ในที่นี้มิใช่การเข้าถึงเพื่อกระทาทุจริต แต่คือการเข้าถึงเพื่อที่จะเข้าไปป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
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“ทาน” ในที่นี้คือ “ต้านทาน” เพราะฉะนั้น เราจึงต้องรู้จัก “การต้านทานการทุจริต” คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จึงเสนอให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
และต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกแบบหลักสูตร เพื่อแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ หรือจะตั้งเป็นวิชา
เฉพาะก็ได้ สอนตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวะ รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนด้วย
เมื่อรู้และเข้าใจแล้ว ก็ต้อง “เข้าถึง” และ “พัฒนา” กล่าวคือ การนาองค์ความรู้นั้นไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ นี่คือยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในกลุ่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” โดยในวันนี้จะเน้น
ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งนี้ มิใช่ว่าจะไม่มีการยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตสาหรับรัฐบาลหรือราชการส่วนกลาง เพียงแต่ประเด็นที่จะสัมมนากันในห้องที่ 2 ได้หยิบเรื่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา
เนื่ อ งจากองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น มี จ านวนมาก จึ ง มี ก รณี ทุ จ ริ ต มาก แม้ มู ล ค่ า อาจไม่ สู ง
แต่ก็เป็นอันตราย เนื่องจากจะทาให้ผู้คนในท้องถิ่นมีความรู้สึกต่อต้านรัฐ มีความรู้สึกไม่พอใจ และที่สาคัญ คือ
ทาให้ต้น ทุน ของนั กธุร กิจ ในท้องถิ่น สู งขึ้น โดยใช่ เหตุ ซึ่งคนเหล่านั้น บางส่ ว นมิ ใช่บ ริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติ
แต่เป็ นเอกชนหรื อนั กลงทุนรายย่ อยในท้องถิ่นนั้นเอง จึง ได้ หยิบขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาส าหรั บการสั มมนา
ในกลุ่มที่ 2 เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ประเด็นนี้เป็นเรื่องระดับชาติหรือ ระดับ
รัฐบาล ดังนั้น ในกลุ่มที่ 3 นี้ น้าหนักจึงจะเน้นไปที่การทาหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบ เช่น รัฐสภา สานักงาน
ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น
วันนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กฎหมายเหล่ านี้เป็นมาตรการป้องกัน
อย่างหนึ่ง แต่การทุจริตเชิงนโยบายเป็นการทุจริตที่มีเบื้องลึกเบื้องหลัง มีวาระซ่อนเร้น เช่น การเอื้อประโยชน์
ต่อพรรคพวกเพื่อนพ้องของตนให้เข้ามาดาเนินตามนโยบาย หากมองอย่างผิวเผินก็เป็นการทาตามนโยบาย
ให้คนอยู่ดีกินดี กิน อิ่มนอนหลั บ ประเทศชาติรุ่งเรือง น้าไหล ไฟสว่างทางดี ฟั งดูดีทั้งนั้น ส าหรั บนโยบาย
ลักษณะนี้ จะป้องกันแก้ไขอย่างไร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” สาหรับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
หมายความว่ า ไม่ ใช่ ท างานแบบเช้ า ชามเย็ น ชาม ไม่ ใ ช่ร อให้ เ กิ ด ทุ จ ริต ก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยเข้ า ไปป้ องกั น แต่ มี
ความหมาย คือ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยกลไกของรัฐ กลไกทางกฎหมาย รวมถึงอาศัย
การปฏิรูประบบราชการ เพื่อปิดช่องโหว่ ลดช่องว่างที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต
ยกตัวอย่างพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 คือมาตรการทางกฎหมายที่จะช่วยป้องกันการทุจริต เนื่องจากพบว่าการทุจริตส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
ในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต ในกฎหมายฉบับนี้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ในการติดต่อราชการ และในคู่มือจะกาหนดขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประวิงเวลา หรือขอเอกสารเพิ่ม เติมนอกเหนือจากที่กาหนด เพื่อป้องกันมิให้
ประชาชนต้องไป “หยอดน้ ามัน ” เพื่อเร่งเวลา คือ การป้อ งกัน “การจ่ ายใต้โ ต๊ะ ” แน่นอนว่าอาจจะยัง มี
หลงเหลืออยู่บ้าง แต่เชื่อว่าจะลดลง และยิ่งถ้าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ผมเชื่อว่าในไม่ช้าสิ่งเหล่านี้จะหายไปหมด
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ของหน่ ว ยงานต่าง ๆ เช่น ตารวจ อัยการ ศาล ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่ในการนาตัว
ผู้กระทาความผิดมาลงโทษ ทุกวันนี้ทางานได้ผลหรือไม่ ทางานช้าไปหรือไม่ ก็ต้องไปพูดคุยกันในห้องนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย” คือ ทาอย่างไร
ที่จะให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่า 37 คะแนน เราตั้งเป้าไว้ที่ 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 6 จึงเป็นเรื่องของการทาอย่างไรจึงจะแก้ ถึงจะปรับ ถึงจะยกระดับตัวชี้วัดนี้
หลายท่านอาจจะนึกในใจว่า “อย่าไปสนใจ” จะถูกประเมินเราอย่างไรก็ช่าง ไม่ได้หรอกครับ
ประเทศจะอยู่ได้ก็ต้องมีการพัฒนา การพัฒนาจะเกิด ขึ้นได้ต้องมีการลงทุน ซึ่งการลงทุนส่วนหนึ่งจะมาจาก
ต่างประเทศ วันนี้นักลงทุนต่างประเทศจะไปลงทุนที่ไหน ก็จะพิจารณาว่าประเทศนั้น ๆ เหมาะแก่การลงทุน
เพียงใด เช่น เรื่อง “Ease of Doing Business” คือ มีการอานวยความสะดวกในการทาธุรกิจเพียงใด ต้องจ่าย
เบี้ยบ้ายรายทาง เงินทอน ชักเปอร์เซ็นต์ ส่วนลด หรือจ่ายใต้โต๊ะมากน้อยเพียงใด ถ้าประเทศใดมีการทุจริตมาก
นักลงทุนก็หนีไปลงทุนที่อื่น
ที่กล่ าวมาทั้งหมด คือ ยุทธศาสตร์ย่อย 6 ประเด็น ซึ่งการดาเนินการผลั กดันยุทธศาสตร์
ดังกล่าว จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สาคัญเหล่านี้ คือ
เงิน หรือ งบประมำณ สาหรับบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณตามแผนงานบู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จ านวนรวม
869,303,200 บาท ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) งบประมาณเหล่านี้ เป็นเงิน ที่ใช้สาหรับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
นอกจากจะต้องใช้เงินเพื่อให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ได้ผล ยังจะต้องใช้ คน หรือ
บุคลำกร แต่ทุกหน่วยงานในประเทศไทยล้วนต้องการ “คน” เพิ่มทั้งนั้น ก็ต้องแบ่ง ๆ กันไป สานักงาน ป.ป.ช.
จึงต้องหาแนวร่วมช่วยกันทางาน คือ ทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ ที่ต้องมาช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันต่อต้าน
ช่วยกันแจ้งเบาะแส ช่วยกันคิดวิธีการที่ จะอุดช่องว่างและจับคนผิ ด ซึ่งการดาเนินการในลักษณะนี้จะตรงกับ
คาว่า “ประชารัฐ”
“ประชารัฐ” เป็นคาเก่าแก่ หลายท่านอาจคิดว่าเพิ่งคิดประดิษฐ์ขนึ้ เมื่อไม่กี่วัน
ทุกท่านเคยร้ องเพลงชาติ ไ ทย ในเพลงชาติ ไทยนั้น ขึ้น ต้น ว่า “ประเทศไทยรวมเลื อดเนื้ อ
ชำติเชื้อไทย เป็นประชำรัฐ ไผทของไทยทุกส่วน” ดังนั้น คาว่า “ประชารัฐ” จึงมีมานานแล้ว คือ อยู่ในเนื้อร้อง
เพลงชาติไทย
คาว่า “ประชารัฐ ” เมื่อสมัยแต่งเพลงชาติใหม่ ๆ สมัยจอมพล ป. พิบูล สงคราม อาจจะมี
ความหมายอย่างหนึ่ ง แต่ในวันนี้ “ประชารัฐ ” หมายความว่า ประชาชนและรัฐต้องจับมือร่วมกันทางาน
ทุกอย่าง
“รัฐ” ในที่นี้ คือ “รัฐบาล” และ “หน่วยงานของรัฐ” ทุกหน่วย สมัยก่อนรัฐจะเป็นผู้ทางาน
ฝ่ายเดียว ประชาชนไม่เกี่ยว แต่วันนี้รัฐทางานฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะงบประมาณมี ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ
คนหรือบุคลากรก็ไม่พอ หูตาก็ไม่ได้กว้างขวางพอที่จะสอดส่อง จึงต้องอาศัยการพึ่งพาประชาชน
“ประชาชน” ในที่นี้ คือ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม มูลนิธิ สมาคม เอ็นจีโอ
องค์กรทั้งหลาย และประชาชนทั่วไป พ่อค้าแม่ขาย คนเหล่านี้ทั้งหมดรวมกัน คือ ประชาชน ซึ่งประชาชนเอง
จะลงมือทาเองฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้ เพราะไม่มีเงิน หรือมีเงิน ก็ทาทั้งหมดไม่ได้ เพราะท่านอาจจะขาด “หัวคิด”
หรือมีทั้งเงินและหัวคิด ท่านก็ทาได้ไม่หมดเพราะท่านขาดอานาจ คือ กฎหมายไม่ให้ท่านทา รัฐเองก็ทาทั้งหมด

- 7ไม่ได้ เพราะรัฐแม้จะมีเงิน แต่เงินก็จะไม่พอ แม้รัฐมีคน คนก็ไม่พอ แม้รัฐมีหัวคิด แต่บางอย่างรัฐก็คิดไม่ถูก
คิดไม่เป็น คิดไม่ออก คิดไม่ได้
ยกตัวอย่างการช่วย “ทีมหมูป่า” ออกจากถ้า ก็ยังต้องพึ่งพานักประดาน้า พึ่งพานานาชาติ
ต้องใช้เทคนิควิทยาการที่รั ฐยั งไม่มี ก้าวตามไม่ทัน ซึ่งทุกภาคส่ วนยินดี ช่วย และร่ว มกันทางานจึงประสบ
ผลสาเร็จ
รัฐ อาจจะมีอานาจ คือ กฎหมาย ซึ่งก็ไม่มีทางดาเนินการทุกอย่างได้สาเร็ จ จึงต้องอาศัย
ประชาชน ถึงได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า “ประชารัฐ”
ส าหรั บ ในวัน นี้ คื อ โอกาสที่ “ประชาชน” กั บ “รั ฐ ” ต้อ งจั บมื อ ร่ว มกั น เพื่ อป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
รวมความแล้ว ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องการใช้ เงิน คน และอานาจ
ทั้งหมดที่ได้กราบเรียน ก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็นแผนระดับโลก
วันนี้ทุกคนต้องผนึกและผสานกาลั งกัน เพื่อช่วยให้ประเทศไทย “ใสสะอาด” โดยต้องใช้วิธี
ทาให้คนทั้งชาติ “ต้านทุจริต”
ความใสสะอาดคงไม่เกิดขึ้นได้ทันที แต่ต้องอาศัยความอดทน อดกลั้น ต้องใช้เวลา ใช้ความขยัน
หมั่นเพียร อย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย ต้องทนทาน คือ “ทนและต้านทาน” จึงจะสาเร็จได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงสอนสั่ง “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งมีหลายเรื่อง
หนึ่งในนั้น คือ “ความเพียร” หมายถึง ความเพียรที่ชาญฉลาด ไม่ใช่เพียรแบบดื้อด้าน แต่เป็นความเพียรที่มี
กลยุทธ์ มีวิธีการ
เหมือนดั่ง “พระมหาชนก” ทีไ่ ม่ยอมพ่ายแพ้ ถึงจะแหวกว่ายอยู่ในมหาสาครนานเพียงใด ก็ยัง
ดีกว่าอยู่นิ่ง ๆ เพื่อรอวันตายท่าเดียว และเพราะความเพียรนั่นเอง จึงว่ายขึ้นฝั่งได้สาเร็จ อย่างน้อยนางเมขลา
ก็เห็นใจ ลงมาช่วยอุ้มเอาไปวางไว้บนฝั่ง
“ความเพียร” คือสิ่งที่ทาให้เราช่วย “ทีมหมูป่า” ทั้ง 13 คน ออกมาจากถ้าหลวงได้ ถ้าท้อแท้
ถดถอย เราคงไม่ได้ยิ้มกันอย่างวันนี้ แต่เพราะความเพียร ความอดทน ความอดกลั้น ความไม่ยอมแพ้ ความไม่ยอม
ต่ออุปสรรค งานจึงสัมฤทธิ์ผล
ผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกฝ่าย ขอกาลังใจจากภาคประชาชน
ในการทางานนี้ให้ประสบผลสาเร็จ มิใช่เพื่อประโยชน์ของสานักงาน ป.ป.ช. มิใช่เพื่อประโยชน์ของรัฐบาล มิ ใช่
เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เพื่อประโยชน์ของคนทั้งชาติ
ผมขอให้การสัมมนาฯ ในวันนี้ เกิดมรรคเกิดผล อย่างน้อยก็จุดประกายในความรู้สึกนึกคิด
ของคนในสังคมว่า
หนึ่ง การทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะ “ทน” แต่ควรทีจ่ ะ “อดทนในการป้องกันและปราบปราม”
สอง การทุจริต เป็นภยันตราย
สาม ช่วยกันให้กาลังใจแก่กันและกันในการทางานนี้
ขอบพระคุณครับ

