สรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น”
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 – 10.10 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศ ์ร ช ร ิ ร ี ร ิ 80 รร 5 ธั
2550
กล่าวรายงานนายกรัฐมนตรี
โดย นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมสําคัญๆ ตาม
นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการ
ในปีแรก นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเจ้าภาพหลักในแต่ละนโยบาย บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญและต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีดําริให้กระผมดําเนินการรณรงค์
สร้างความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบหมายสํานักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบราชการไทยให้เกิดความโปร่งใส
รายงานการดําเนินการ
กระผมขออนุญาตกราบเรียน นายกรัฐมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อรายงานการดําเนินการ
ที่ผ่านมาว่า ได้มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อบูรณาการเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้ร่วมกันเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิง
รุ ก ของรั ฐ บาลในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น มี ก ารศึ ก ษารวบรวมแนวทางในการดํ า เนิ น การของ
ต่างประเทศ เปรียบเทียบกับมาตรการและการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน การดําเนินงานของภาคเอกชนและกลุ่มเครือข่าย
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เพื่อบูรณาการและกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการ
ยกระดับให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้
ต่อมา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ในการสร้าง
ระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ “ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ก็ได้มีมติรับทราบ “ยุทธศาสตร์และแผนงาน
เชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ได้กําหนดให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ในวันนี้
วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
สําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผู้แทนจากภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อรับทราบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ลําดับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
จึงเป็นที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ซึ่งนอกจากเพื่อให้รัฐบาลได้ประกาศและมอบ
นโยบายตามยุทธศาสตร์แล้ว ยังมุ่งให้เกิดความตระหนัก และสร้างความตื่นตัวให้กับส่วนราชการในการให้
ความสําคัญต่อปัญหาและร่วมกันหาทางออกในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการ ในการนี้
กระผมขออนุญาตกราบเรียนลําดับการของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
• ช่วงเช้า
- เป็นการประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
และมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดย ท่าน
นายกรัฐมนตรี
- จากนั้น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นพร้อมเพรียงกัน
- ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption War
Room) พร้อมด้วยชมนิทรรศการนําเสนอตัวอย่างการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานเพื่อ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น โดยมี ห น่ ว ยงานที่ ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการ ประกอบด้ ว ย
กรมบัญชีกลาง กรมการขนส่งทางบก สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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- การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ (ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ)
- และเข้าสู่การนําเสนอตัวอย่างต่างประเทศที่เป็นเลิศในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น:
กรณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์
• ช่วงบ่าย
- จะเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทย”
โดย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
- การนําเสนอตัวอย่ างที่ประสบความสําเร็ จของหน่วยงานไทยในการแก้ไขปั ญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยกรมบัญชีกลาง และกรมการขนส่งทางบก
- จากนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบราชการให้โปร่งใส ด้วยการพัฒนาองค์การด้วย
ตนเอง สํานักงาน ก.พ.ร. จะบรรยายชี้แจงหลักการ เงื่อนไข และแนวทางการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การตามแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• ช่วงเย็น
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งส่วนราชการและจังหวัดจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมประชุม
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 750 คน ประกอบด้วย ประธานและผู้บริหาร
องค์กรอิสระ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวง รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าทุกกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด ผู้แทนภาคท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน และสื่อมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนคณะ
ผู้แทนทางทูตในประเทศไทย ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้แทนหอการค้าต่างประเทศ
ในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ด้วย
กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุม
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวเปิดการ
ประชุ มเพื่อประกาศยุ ทธศาสตร์ และแผนงานเชิงรุกของรั ฐ บาลในการต่อต้านทุจริตคอร์ รัปชั่ น และมอบ
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นโยบายแก่ส่วนราชการในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันและเป็นประโยชน์ในการนําไปปฏิบัติสืบต่อไป
-------------------------------
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