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วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สานักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวให้โอวาทแก่นักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5
ขอขอบคุณ คุณปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่กรุณาให้ผมมาพบกับคนที่สาคัญของชาติ และก็ขอแสดง
ความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นประกาศนียบั ตรที่สาคัญมากที่สุดในบรรดาประกาศนียบัตร
ทั้งหลาย
ท่านผู้มีเกียรติครับ บ้านเมืองของเรา มีปัญหาใหญ่ 2 อย่าง 1. คือความยากจน 2. ก็คือที่ เรากาลัง
จะปราบปรามอยู่นี่คือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งปัญหาความยากจนเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องดูแลราษฎร
ยากจนของเรา ให้ยากจนน้อยลง เรื่องยากจนนี่ก็สาคัญ แต่ไม่เร่งด่วนเหมือนอย่างกับปัญหาที่เรากาลังศึกษากันอยู่นี่
การฉ้อราษฎร์บังหลวงนี่ ยังมีอยู่มากในประเทศ ยังแก้ไขให้หายไป หรือให้มีน้อยลงไม่ค่อยประสบความสาเร็จ
หรือประสบความสาเร็จแต่น้อยมาก เพราะต่างคนต่างคิดว่าไม่ใช่ธุร ะของเรา ใครจะโกงอย่างไรก็เป็นเรื่อง
ของคนนั้น ไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่โกง บางคนก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผม ไม่ใช่หน้าที่ของดิฉัน ใครมีหน้าที่ก็ทาไป
บางคนก็บอกว่าจะไปเพาะศัตรูทาไม อยู่เฉยๆ ดีแล้ว อันนั้นถือเป็นความผิดที่แย่มาก ใครคิดเช่นนั้นก็ต้องถือว่า
ไม่ร่วมมือกันพัฒนาชาติ หรืออาจจะพูดว่า “ไม่รักชาติก็ได้”
บางคนสอนว่าให้ใช้คุณธรรม จริยธรรม หรือการปกครองที่เราเรียกกันว่าธรรมาภิบาลก็ใช้ได้ แต่ผมคิดว่า
มันช้า ช้าจนอาจจะเรียกว่าช้าเกินไป ไม่ทันกับกาล ไม่ทันกับความเลวร้ายในเรื่องของฉ้อราษฎร์บังหลวง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมขอเรียนท่านทั้งหลายว่า เราต้องทาตัวเราเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องเงยหน้ากล้าพูด
ยื ด อกว่ า ผมไม่ โ กง ดิ ฉั น ไม่ โ กง ต้ อ งกล้ าหาญพอที่จ ะพู ด อย่า งนั้ น แล้ ว ก็ ท าให้ เ ขาดู ว่า ที่ ผ มพู ด ดิ ฉั น พู ด
สิ่งที่ดิฉันทา ผมทา โดยสรุปก็คือ เราต้องกล้าหาญพอ ที่จะไม่ยกมือไหว้คนโกง คนโกงชาติบ้านเมือง ไม่ว่าเขา
จะเป็นใคร เป็นญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูงสนิทกัน แต่ถ้าได้ร่ารวยมาเพราะโกง โกงคุณ โกงผม โกงดิฉัน ผมคิดว่าเรา
ก็ไม่จาเป็นต้องยกมือไหว้เขา ผมอยากให้ทุกคนไปสอนคนอื่น ให้เกลียดคนโกง ทาอย่างไรก็ได้ครับขอให้ทุกคน
เกลียดคนโกง เพราะคนโกงคือสิ่งเลวร้ายที่สุดที่มีในชาติบ้านเมืองของเรา

ผมว่ า 5 รุ่ น ที่ คุ ณ ปานเทพกรุ ณ าได้ เ ชิ ญ มาอบรม ก็ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ ผู้ ที่ มี
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราต้องทาตัวอย่างให้คนเห็น คนข้างบนเรา
คนข้างๆ เรา คนข้างล่างเรา ต้องเห็นว่า ผมไม่ใช่คนโกง ผมจะไม่โกง แล้วก็ดิฉันจะไม่โกง
นี่แ หละครับ เป็น สิ่ง ที่ผ มเรีย นไปเมื่อ กี้ว่า นอกจากจะพูด ว่า ไปยุ่ง ทาไมไม่ใ ช่ธุร ะ ไม่ใ ช่ห น้า ที่
หน้ าที่ คุณปานเทพต่างหาก ผมอยากให้เปลี่ยน อยากให้ทุกคนเปลี่ยน เพราะสิ่งที่จะทาได้รวดเร็วที่สุด ต้องใช้
ความรวดเร็วและรุนแรง ต้องทาคดีนี้ให้รวดเร็วและลงโทษให้รุนแรง ถ้าไม่งั้น ผมคิดว่า ลาดับที่ เดี๋ยวนี้เท่าไหร่
คุณปานเทพ 85, 86 ก็จะอยู่แค่นี้
ผมคิดว่า กฎหมายก็ดี ข้อบังคับ ระเบียบก็ดี จะต้องทาด้วยความรวดเร็วและรุนแรง ให้คนกลัวการ
กระทานั้นว่า เป็นการกระทาที่คุณจะต้องติดคุก ติดตารางนานๆ
ครับ การฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้ เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย แต่สิ่งหนึ่ง ที่สาคัญกว่าการกระทาผิดกฎหมาย
ก็คือความอับอายของชาติบ้านเมืองของเรา ใครๆ ก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศขี้โกง ผมอยากให้พวกคุณอาย
อยากให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่รู้สึกว่า ที่เขาว่าเราอย่างนั้น เราควรจะได้รับความอับอาย คุณปานเทพ
ผม และพวกท่านทั้งหลายอับอายก็แย่อยู่แล้ว แต่ถ้าประเทศของเราได้รับความอับอายนี่ ผมคิดว่า เราจะ
ปล่อยปละละเลยไม่ได้ เป็นหน้าที่ของเราที่อาสา เข้ามาช่วยชาติบ้านเมือง จะต้ องแก้ไขความอับอายของชาติ
ของเราให้ได้ ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันทาเรื่องนี้ ผมคิดว่าเราไม่ได้รักชาติ เราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เราทา
ให้ชาติได้รับความอับอาย ตัวคุณ ตัวผม ตัวดิฉัน อับอายไม่เป็นไร แต่ชาติเราต้องได้รับความอับอาย เป็นสิ่งที่
พวกเราไม่ควรจะยอม ต้องไม่ยอม ต้องทาให้ได้ว่า ชาติเราไม่โกง หรือโกง แต่น้อย ความโกงในชาติของเรา
ค่อยๆ หายไปทีละนิดๆ และจะหายไปในที่สุด ด้วยฝีมือของพวกเรา ด้วยความพยายามของพวกเราและความ
เสียสละของพวกเรา ที่จะทาให้ชาติบ้านเมืองเรามีเกียรติ และเป็นชาติที่ไม่โกง
ครับ ขอขอบคุณ คุณปานเทพ ที่กรุณาเชิญผมมา ผมขอร้องบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรา
ว่าจะต้องยืดอกอย่างสง่าผ่าเผย แล้วก็พูดว่า “ชาติไทยไม่โกง”
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