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การประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
การประชุมในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ประจํา องค์กรภาคเอกชน จะได้มาตกลงและหาแนวคิดร่วมกันกําจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นศัตรูสําคัญ
ของประเทศ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาสําคัญที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งทําให้ภาครัฐต้อง
สูญเสียงบประมาณเป็นจํานวนมาก และสูญเสียโดยไม่จําเป็น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความ
คุ้มค่าในการใช้งบประมาณภาครัฐให้ได้ตามที่ประชาชนคาดหวัง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศ
จากผลการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation

for

Economic Co-Operation and Development: OECD) องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN)
แสดงให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนทําลายความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เนื่องจาก
เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ทําให้สูญเสียและใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ําทางสังคม ลดโอกาสประชาชนผู้ยากจนในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และบั่น
ทอนความเชื่อถือไว้วางใจในภาครัฐ (Trust in Government) อีกทั้งจากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2550 - 2554 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยอยู่ในช่วง 3.3 – 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 และยังต่ํากว่าประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค จึงจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นของประเทศ
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถึงแม้ว่าจะยังต้องมุ่ง
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน โดยได้กําหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลที่ต้องเร่งดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ใน “ข้อ 1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม” ซึ่งจะ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดการทํางานที่โปร่งใสและชัดเจนขึ้น
รวมถึงการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายตําแหน่งข้าราชการระดับสูงที่จะต้องไม่เกิดขึ้น รัฐบาลจะเพิ่มการพิจารณา
ในเรื่องนี้ โดยจะพัฒนาระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการ
หรือแนวทางในการป้องกัน ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ต้อง
ดําเนินการร่วมกัน จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในที่ประชุม ที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานของ
ตนเองต่อไป
ซึ่งรัฐบาลจะมุ่งเน้นการดําเนินการเชิงรุกที่ไม่ได้มีการปราบปรามและการลงโทษเพียงด้านเดียว แต่จะ
มีก ารยกย่อง ให้ความชอบแก่ ผู้ ที่มีค วามสุจ ริต ยุติธรรมด้วย ซึ่งแนวทางในการดํา เนิ นการ คือ การสร้า ง
จิตสํานึกร่วมกัน ความมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ
การปรับปรุงระบบการทํางานมากกว่าการจับผิดรายบุคคล การสร้างให้เกิดการยอมรับที่จะแก้ไขปรับปรุงของ
ส่วนราชการเอง ไม่ใช่เกิดจากการบังคับ แต่ผลักดันให้เกิดจิตสํานึกและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเองจาก
ภายใน โดยให้มองว่าภายในองค์กรของตนมีเรื่องใดบ้างที่ต้องแก้ไขปัญหา และแม้ว่าสิ่งที่ต้องการคือเพื่อให้การ
ดําเนินงานของภาครัฐมีความสุจริตโปร่งใส แต่มาตรการที่กําหนดขึ้นจะต้องไม่เป็นขั้นตอนยุ่งยากจนกระทบต่อ
ประชาชนที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการลงทุนธุรกิจ รวมถึงนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจ การ
ดําเนินการกับภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใสแต่ไม่เกิดอุปสรรคจนส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ต้องการเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย
รัฐบาลยึดยุทธศาสตร์การดําเนินการตามหลักการทรงงาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
ราชกระแสรับสั่งว่า “การทํางานต้องระเบิดจากข้างใน” โดยทรงหมายความถึง ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คน
ในชุมชนแล้วจึงออกสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีโอกาสเตรียม
ตัวให้มีความพร้อม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจากข้างในและจะทําให้เกิดความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน ทั้งการปลุกจิตสํานึกและ
สร้างความตระหนักรู้ การพัฒนาองค์การ การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การ
ตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด
รัฐบาลได้ปรับยุทธศาสตร์ให้เป็นแผนงานเร่งด่วน 4 ขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีทิศทางใน
การขับเคลื่อนที่ชัดเจน ได้แก่
1. การปลูกจิตสํานึก สร้างความตระหนักเรียนรู้เริ่มกัน โดยการรณรงค์ การจัดทําป้ายสัญลักษณ์
ประกาศเจตนาไม่รับสินบนหรือคอร์รัปชั่นไว้ตามจุดบริการประชาชน ยกย่องเชิดชูผู้มีความประพฤติดี มีความ
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สุจริต ยุติธรรม และซื่อสัตย์ โดยมี ป.ป.ท. สํานักงาน ก.พ. และ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพ
หลัก
2. การพัฒนาองค์การ โดยให้มีการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของตนเอง เพื่อเน้นการปฏิบัติจริงที่เกิดจากข้างใน เกิดความเต็มใจและยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะมีการ
จัดตั้งศูนย์หรือกลุ่มงานในส่วนราชการดําเนินการเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร
ของตนเอง โดยสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับส่วนราชการและจังหวัด
3. การตรวจสอบและระวั ง เชิ ง รุ ก โดยตั้ ง ศู น ย์ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ จ ะบู ร ณาการการ
ตรวจสอบ รับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนแบบ One Stop Service มี ป.ป.ท. ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกัน
จัดทํา และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเชื่อมโยงการรายงานทั้งหมดไปที่ศูนย์บัญชาการนายกรัฐมนตรี มี Call Center
หมายเลข 1206 และเว็บไซต์สําหรับรับเรื่องร้องเรียน สํารวจความพึงพอใจของประชาชน ติดตามและรายงาน
สถานะความก้าวหน้าของการดําเนินมาตรการ รวมทั้งจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความเป็นธรรมจาก
ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ศูนย์ฯ ได้รับมาจากประชาชนต่อไป
4. การปราบปรามอย่างจริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด โดยมี กรมสวบสวนคดีพิเศษ (DSI) ป.ป.ท.
และ ป.ป.ง. เป็นผู้ดําเนินการ
และสิ่งสําคัญที่จะเป็นดําเนินการร่วมกันของส่วนราชการและจังหวัด คือ ให้มีการเสนอ 1 หน่วยงาน
1 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (Clean Initiative) โดยให้มุ่ง
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” คือ เข้าใจ ถึงปัญหาของหน่วยงานตนเอง เข้าถึง ปัญหาโดยการวิเคราะห์ สังเกต
อย่างละเอียด และพัฒนา มุ่งแก้ไขให้เกิดความร่วมมือและยอมรับภายในองค์กร
การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ได้นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใสจาก 159 ส่วนราชการ 76
จังหวัด รวมทั้งหมด 235 นวัตกรรม ซึ่งขอให้เสนอโครงการมาในเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น ข้อเสนอที่ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับทุนเพื่อนําข้อเสนอไปปฏิบัติ โดยมีการติดตามความคืบหน้าตลอด 1 ปี จึง
ใช้ โ อกาสนี้ ข อความร่ ว มมื อ ทุ ก ท่ า นที่ เ ป็ น ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลและ
คณะรัฐมนตรีทุกคนจะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ
ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่จะร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยใน
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมกันทําให้ตาสัปปะรดเกิดขึ้นในประเทศ
และทําให้เกิดการทํางานที่โปร่งใสพร้อมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีขึ้นในระดับนานาชาติ
สุดท้ายนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่คณะผู้ว่า
ราชการจังหวัดบูรณาการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 อันถือเป็นหนึ่งในพระบรมราโชวาทองค์ที่จับใจพสกนิกร
ชาวไทยทั้งประเทศความตอนหนึ่งว่า พระองค์ท่านเป็นพระราชาซีอีโอ ที่ไม่มีวันเกษียณ ทรงปฏิบัติภารกิจมา
ตั้งแต่ ปี 2496 โดยเริ่มโครงการตามพระราชดําริแห่งแรกที่ เขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระองค์ท่านทรง
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ชี้แนะว่า หน้าที่ของ ผู้ว่าฯ ซีอีโอ ไม่เหมือน ซีอีโอบริษัท เพราะ ไม่ต้องทําเงินให้บริษัท แต่จะต้อง สร้างความ
เจริญให้ประชาชนในพื้นที่ คือ ให้ประชาชนมีความสามารถที่จะทํามาหากินได้ หรือพูดง่าย ๆ คือ ทําให้
ประชาชนรวย – ไม่ใช่ทําให้ตัวเองรวย จากนั้นพระองค์ท่านทรงเตือน ว่าที่ใคร ๆ บอกว่าเศรษฐกิจกําลังขึ้น
นั้น ที่ขึ้นตามไปด้วยคือ การทุจริต พระองค์ท่านทรงเน้นย้ําให้ทุกคนเน้น การประสานงาน – ไม่ใช่ประสานงา
อีกทั้ง ทรงสั่งห้ามทุจริตเด็ดขาดโดย ทรงแช่งผู้ทุจริต
และอีกหนึ่งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ปีพุทธศักราช 2551
“งานราชการนั้น คือ งานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสําเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะ
และหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต

เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทํา
ปราศจากโทษเสี ย หาย และบั ง เกิ ด ผลเป็ น ประโยชน์ ที่ แ ท้ คื อ ความเจริ ญ มั่ น คงของประเทศชาติ และ
ประชาชน”
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ม าร่ ว มกั น เปลี่ ย นแปลง และรณรงค์ ก ารต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และให้งานออกเป็นรูปธรรม สร้างความเจริญให้กับประเทศไทยต่อไป
-------------------------------
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