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ประมวลข้อเสนอโจทยปั์ญหาและแนวทางปฏิรปู ฉบบัประชาชน 

           ดร. มานะ นิมติรมงคล 

           ผูอ้ านวยการองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 

1. หวัเร่ืองการปฏิรปู: การป้องกนัปราบปรามคอรร์ปัชนั 

2. ความส าคญัของปัญหาและสถานการณ์ปัญหาในปัจจบุนั 

 “มนัโกงซบัโกงซ้อน โกงซ่อนเง่ือน  โกงจนเหมือนไม่โกง กโ็กงได้”  เป็นบทกลอนสัน้ๆ ของ

อาจารยเ์นาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย ์ ศลิปินแห่งชาต ิ  ทีอ่ธบิายใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมทีเ่ลวรา้ยของคอรร์ปัชนัใน

บา้นเราทีม่พีฒันาการซ่อนเรน้การกระท า ปิดบงัตวัตน สรา้งเครอืขา่ยตระเตรยีมการล่วงหน้า ใชว้าทะทาง

การเมอืงแอบอา้งการออกนโยบายสาธารณะเพื่อประชาชน  ใชอ้ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายเพื่อท างานอยา่ง

เป็นกระบวนการคู่ขนานไปกบัระบบราชการทีถู่กวางไวเ้พื่อสาธารณประโยชน์ พฤตกิรรมคอรร์ปัชนัทุกวนัน้ี

จงึยากทีจ่ะชีไ้ดว้่า ใครก าลงัโกง โกงอยา่งไร โกงขัน้ตอนไหน โกงไปแค่ไหนและสรา้งความเสยีหายอยา่งไร 

(โรเบริต์ คลทิการท์, 2557. เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์, 2557.) 

คอรร์ปัชนักลายเป็นต้นตอของปญัหาสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง ทัง้ระดบัภมูภิาคและระดบั 

ประเทศ เพราะการทีค่นเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง ท าใหเ้กดิการเอารดัเอาเปรยีบ สรา้งความไม่

เท่าเทยีมกนั ปิดกัน้การกระจายรายไดอ้ยา่งเหมาะสม นกัธุรกจิทีส่ามารถแสวงหาโอกาสทีเ่อาเปรยีบคนอื่น

ดว้ยวธิไีมสุ่จรติเป็นการท าลายระบบการแขง่ขนัและการคา้เสร ี คอรร์ปัชนัท าใหผู้ม้อี านาจเลอืกก าหนด

นโยบายสาธารณะหรอืการลงทุนของรฐัอยา่งผดิพลาด เช่น การลงทุนทีท่ าลายสิง่แวดลอ้ม เกดิการถ่ายเท

ทรพัยากรของรฐัหรอืเบยีดบงัทรพัยากรธรรมชาตไิปเพื่อคนเมอืงแต่ละเลยคนในชนบท เกดิความเสยี หาย

ในการบรหิารจดัการและการรัว่ไหลของงบประมาณ การสรา้งเครอืขา่ยพวกพอ้งและระบบอุปถมัภ์

พฤตกิรรมไดท้ าลายระบบคุณธรรมจรยิธรรมและคุณค่าของความด ี ความรูค้วามสามารถไป แต่ทีเ่ลวรา้ย

กว่านัน้คอืพฤตกิรรมทีเ่ลวรา้ยไมรู่จ้กัอายใครและไมอ่ายตวัเองของชนชัน้น าไดก้ลายเป็นแบบอยา่งให้

เยาวชนไดเ้รยีนรูแ้ละเอาอย่างในทางทีผ่ดิ  

ความตกต ่าของระบบการศกึษา ระบบสาธารณสุข ความดอ้ยคุณภาพของบรกิารสาธารณะ การสญู 

เสยีขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นธุรกจิการคา้ การอุตสาหกรรม ความขดัแยง้ทางสงัคมและความขดั 

แยง้ทางการเมอืงก าลงับัน่ทอนต่อไป ความไวว้างใจต่อกนัของผูค้นก าลงัลดน้อยลง อนาคตทีไ่มม่ใีครอยาก
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เหน็ก าลงัก่อตวัขึน้พรอ้มๆ กนั ความเสียหายท่ีเกิดจากคอรร์ปัชนัจึงมากกว่าจ านวนเงินท่ีถกูโกงไป

อย่างท่ีมีการประเมินและเข้าใจกนั  

พฒันาการรปูแบบพฤติกรรม 

คอรร์ปัชนัท าใหเ้กดิการตดัสนิใจผดิๆ และเป็นตวับัน่ทอนประสทิธภิาพในการลงทุน ขณะทีก่ฎ 

ระเบยีบทีม่เีพื่อป้องกนัคอรร์ปัชนั รวมทัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการป้องกนัตรวจสอบ มกัไม่ทนัเล่ห์

เหลีย่มการโกง และยิง่หนกัขึน้ไปอกีเมือ่เจา้หน้าทีก่ลายเป็นผูส้มรูร้ว่มคดิกบัขบวนการโกงเขา้ไปดว้ย 

ตวัอยา่งพฒันาการของพฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนั 

1. ทุกวนัน้ีนกัการเมอืงใหญ่ ไมร่บัต าแหน่งรฐัมนตร ี แต่ผนัตวัไปเป็นรฐัมนโท แลว้เรยีกรฐัมนตรใีต้

สงักดัและขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ไปนัง่ประชุมสัง่การทีบ่า้น ดว้ยวธิกีารนี้ท าใหต้วัเขาไมต่อ้งยื่นบญัชี

ทรพัยส์นิ ไมถู่กตรวจสอบ ไมอ่ยูใ่ตก้ฏหมายของ ป.ป.ช. ไมต่อ้งกลวัถูกสัง่พกัทางการเมอืง 5 ปี 

2. มกีารสรา้งเครอืขา่ยอุปถมัภใ์นแนวกวา้ง คอื ระดบัรฐัมนตร ีระดบั สส. หรอืเครอืข่ายขา้มหน่วยงาน 

เช่น กรมต่างๆ กบัคนในส านกังบประมาณ เป็นตน้ และแนวลกึ คอื ระดบั อบจ. เทศบาล อบต. 

และหวัคะแนน รวมทัง้เครอืขา่ยขา้มจงัหวดั เป็นตน้ 

3. เปลีย่นวธิกีารโกงเป็นคอรร์ปัชนัเชงินโยบาย คอรร์ปัชนัเชงิระบบและคอรร์ปัชนัตามระบบ ท าใหค้น

สบัสนว่าเป็นการโกงหรอืไม่ เช่น โครงการรบัจ าน าขา้วและโครงการประชานิยมจ านวนมาก   

4. ตวัอยา่งเหตุการณ์ทีช่วนตัง้ขอ้สงัเกตคอื ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม ปล่อย

ใหต้ าแหน่งขา้ราชการ ซ ี9 ขึน้ซ ี10 ว่างประมาณ 40 ต าแหน่ง เพื่ออะไร? มคีนตัง้ค าถามว่า เพื่อให้

เกดิการซือ้ขายต าแหน่ง หรอืเพื่อใหเ้กดิช่องว่างของอ านาจในการลงนามอนุมตัเิรือ่งส าคญัๆ เช่น 

ใบรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ใบ รง. 4 จนท าใหอ้ านาจกลบัไปอยูใ่นมอืระดบัสูงแลว้มกีารเรยีก

รบัผลประโยชน์กนั แต่ทีแ่น่ๆ ในปีทีผ่่านมามกีารรวบรวมเงนิงบประมาณทีเ่ป็นส่วนต่างระหว่าง

อตัราเงนิเดอืน ซ ี9 และ ซ ี10 ทีไ่มย่อมแต่งตัง้ใครน้ี ไดเ้งนิประมาณ 140 ลา้นบาท แลว้โอนไปเป็น

งบโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ทน 
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แนวโน้ม 

สถานการณ์คอรร์ปัชนัทีเ่ลวรา้ยลงอย่างต่อเนื่องดเูหมอืนจะชะลอตวัชัว่ขณะภายใต้อ านาจทีเ่ดด็ขาด

และท่าททีีเ่อาจรงิของ คสช. ดไูดจ้ากผลการส ารวจดชันีสถานการณ์คอรร์ปัชนั เดอืน มถุินายน 2557 จดัท า

โดยมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยทีร่ะบุว่า มจี านวนนกัธุรกจิทีถู่กเรยีกสนิบนลดลง และอตัราสนิบนทีต่อ้งจ่าย

ลดลงจากเฉลีย่รอ้ยละ 25 - 35 เหลอืรอ้ยละ 15 - 25 ขณะทีจ่ านวนประชาชนทีต่้องการเขา้รว่มการต่อสูก้บั

คอรร์ปัชนัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 76 เป็นรอ้ยละ 81 ถอืเป็นอตัราทีส่งูทีสุ่ดจากทีเ่คยส ารวจมาในรอบสามปีครึง่ 

จากสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิเราไดเ้หน็การแก้ปญัหาทีต่ดิขดัมานานแต่ถูกแกไ้ขไดภ้ายในชัว่สปัดาห ์เช่น กรณี

การออกใบอนุญาตท าโรงงาน (รง.4) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเกดิปรากฏการณ์การแต่งตัง้ขา้ราชการ

ทีไ่มเ่คยมปีระวตัดิ่างพรอ้ยเรือ่งคอรร์ปัชนัและเป็นบรวิารในเครอืข่ายนกัการเมอืงใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู

จ านวนมาก 

แต่สาเหตุทีเ่กดิผลการส ารวจและปรากฏการณ์เช่นทีก่ล่าวนัน้ นอกจากเกดิกระแสความตื่นตวัของ

ประชาชนอย่างต่อเน่ืองดงักล่าวมาแลว้ ปจัจยัส าคญัอกีประการหน่ึงน่าจะเป็นเพราะช่วงเวลานี้ประเทศไทย

ปลอดจากอ านาจนกัการเมอืงในระบบเดมิมาคอยควบคุมสัง่การเครอืขา่ยและผลกัดนัโครงการขนาดใหญ่ ถา้

ใช่เราจะท าอย่างไร เมือ่ความเกรงกลวัในอ านาจทีเ่ดด็ขาดรุนแรงของ คสช. เปลีย่นไปและแน่นอนว่าอกี 1 - 

2 ปีคงจะตอ้งมกีารเลอืกตัง้ในระบบอกีครัง้ เมือ่ถงึวนันัน้จะเกดิการเปลีย่นแปลงอะไรทีเ่ป็นหลกัประกนัว่า

อ านาจและพฤตกิรรมแบบเดมิของนกัการเมอืงจะไมก่ลบัมา 

 

3. สาเหตรุากฐานของปัญหา 

ความอ่อนแอของกระบวนการป้องกนัตรวจสอบภาครฐั 

 หน่วยงานของรฐัทีท่ าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามคอรร์ปัชนัมหีลายหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. สตง. 

ปปท. ปปง. เป็นต้น แต่ทัง้หมดยงัมขีอ้จ ากดัและขอ้ดอ้ยอยูม่าก จงึท าใหก้ารปราบปรามคอรร์ปัชนัลา้หลงั

อยูเ่ช่นทุกวนันี้ ซึง่น่าจะเป็นเพราะ 

 1. ปรมิาณงานและจ านวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจ านวนมากมาย จากมาตรการต่างๆ หน่วยราชการและ

เจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่รวมทัง้นกัการเมอืงจ านวนมาก เช่น การยื่นบญัชทีรพัยส์นิ การแสดงบญัชรีายรบั – ราย 

จา่ยของเอกชนทีท่ าโครงการของรฐัและมมีลูค่ากว่า 2 ลา้นบาท เป็นตน้  
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2. การใชป้ระโยชน์ในระบบสาร สนเทศทีร่ฐัลงทุนไปอยา่งทีม่ขีอ้จ ากดั การขาดความรว่มมอืของ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

3. ขอ้จ ากดัของหน่วย งานภาครฐั เช่น งบประมาณ บุคลากร การแทรกแซงกดดนัจากผูม้อี านาจ 

รวมถงึคุณภาพของผูน้ าและบุคลากรในหน่วยงาน  

4. ความอ่อนแอของกฏหมายและการบงัคบัใช ้ 

ทีก่ล่าวมาคอืตวัอยา่งความอ่อนแอของกระบวนการป้องกนัตรวจสอบ ทีต่อ้งรบัมอืกบัคอรร์ปัชนัที่

สามารถพฒันาพฤตกิรรมของมนัเพื่อเอาชนะการตรวจจบัตลอดเวลา ดงันัน้จงึไมใ่ช่เรือ่งแปลกทีม่กีารระบุว่า 

คอรร์ปัชนัทีถู่กเปิดโปงและถูกจบัไดทุ้กวนันี้มเีพยีงประมาณรอ้ยละ 5 ของทีเ่กดิขึน้จรงิเท่านัน้ 

การตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

เป็นทีย่อมรบัในนานาประเทศว่าการป้องกนัคอรร์ปัชนัทีไ่ดผ้ลยัง่ยนืและต้นทุนต ่า คอืการเปิดให้

ประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการตดิตาม เสนอแนะและตรวจสอบ ดงันัน้องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ และภาค ี

จงึไดร้ว่มกนัน าเสนอกลไกสรา้งการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนทีผ่่านการใชง้านอย่างไดผ้ลในประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลก โดยยดึหลกั “ความโปรง่ใส” ในการด าเนินโครงการเป็นเครือ่งมอืส าคญั  

องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯและภาคไีดจ้ดัใหก้ารประชุมเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัภาคเอกชนและหลาย

หน่วยงานของรฐั และมกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์รสากลผูร้เิริม่โครงการมาท าการศกึษาพฤตกิรรมและ

รปูแบบทีเ่หมาะสมในประเทศไทยแลว้เช่นกนั กลไกเหล่าน้ีจะเป็นเครื่องมือท่ีสนับสนุนให้ภาค

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ มีการก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมลู การท างาน

ร่วมกนั การออกความเหน็ การตอบสนองต่อข้อคิดเหน็และแนวทางปฏิบติัหากเกิดข้อขดัแย้ง ซ่ึง

ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกบัข้อจ ากดัทางกฎหมายและการเมืองไทย แต่จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง

มีการก าหนดให้เป็นมาตรการตามกฎหมายขัน้สงู เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการยกเว้นหรือเลือกปฏิบติัได้

ตามความต้องการหรือนโยบายของบคุคลผู้มีอ านาจในรฐับาลตามยคุตามกระแส 
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4. วิสยัทศัน์ในปี 2567 

1. เกดิการยอมรบัและปฏบิตัดิว้ยมาตรฐาน/วฒันธรรมใหม ่ในการสรา้งความโปร่งใสและการมสี่วนรว่ม     

    ของประชาชนในการด าเนินการของรฐัทีม่ผีลกระทบทบต่อสาธารณะ 

2. เกดิความเชื่อรว่มกนัว่า “สงัคมไทยไมย่อมรบัและไม่นิ่งเฉยต่อพฤตกิรรมการโกงทุกรปูแบบ” 

2. สื่อมวลชนมเีสรภีาพในการเขา้ถงึขอ้มลูและการแสดงออก โดยไมต่กอยูใ่ตอ้ทิธพิลหรอืการแทรกแซงใดๆ 

 

5. ข้อเสนอแนวทางการปฏิรปู 

เชื่อมัน่ไดว้่า หากคนไทยรู้ถึงภยัร้ายของมนัต่ออนาคตของชาติและของทุกคน ถ้าคนไทย

เช่ือมัน่เหมือนๆ กนัว่าเราสามารถเอาชนะมนัได้แล้วร่วมกนัลงมือปฏิบติัอย่างเป็นขัน้ตอน และท่ี

ส าคญัคนไทยต้องไม่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของใครฝ่ายเดียว แน่นอนเราต้องอาศยัผูน้ าประเทศท่ีมี

วิสยัทศัน์ ตัง้ใจจริงไม่เหน็แก่พวกพ้อง ขณะท่ีเราต้องระดมสมองและความร่วมมือของทัง้ภาคธรุกิจ

และประชาชนในการสนับสนุนและลงมือในบทบาทท่ีตนท าได้ (โรเบริต์ คลทิการท์, 2557) ขอ้เสนอ

แนวทางเพื่อการปฏริปูน้ี แบ่งเป็นสองส่วนคอื 

ข้อเสนอต่อภาคประชาชน 

 ทัง้ภาคประชาชนและภาคธุรกจิ ลว้นเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มหากเกดิคอรร์ปัชนั

ขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งสรา้งแนวรว่มของการมสี่วนร่วมในกระบวนการฯ ดว้ยแนวทางดงันี้  

1. สรา้งความเชื่อมัน่ในกระแสการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และเชื่อถอืในกระบวนการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

2. รณรงคใ์หป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มเป็นพลงัของการปฏริปู ดว้ยการสรา้งการตื่นตวัและรบัรูร้ว่มกนั

เพื่อใหเ้กดิค่านิยมใหม ่“ไมย่อมรบัคนโกงและการโกงทุกรปูแบบ”  

3. มกีารเปิดโปงพฤตกิรรมการโกงพรอ้มๆ กบัอธบิายใหเ้หน็ถงึปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการโกง 

4. ชีน้ าแนวทางและจงัหวะกา้วการปฏริปูภาคประชาชนใหก้า้วไปพรอ้มๆ กนั  

5. ผลกัดนัใหเ้กดิผูน้ าการเปลีย่นแปลงทัง้ตวับุคคลและองคก์ร เช่น หน่วยราชการ สมาคมธุรกจิ 

เครอืขา่ยประชาสงัคม สถาบนัการศกึษา ฯ ให้พวกเขาลกุข้ึนสร้างการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีและ
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บทบาทของตนเองเท่าท่ีท าได้ และสนับสนุนให้พวกเขาลุกข้ึนมาเป็นเจ้าของและขบั เคล่ือน

ประเดน็ปฏิรปูด้วยตนเอง เช่น มลูนิธปิระเทศไทย ผลกัดนัเรือ่ง พ.ร.บ.กองทุนธรรมาภบิาล 

มหาวทิยาลยัต่างๆ ผลกัดนัโครงการบณัฑติไทยไมโ่กง สมาคมวชิาชพีสื่อสารมวลชน ก าลงัผลกัดนั

เรือ่ง พ.ร.บ.ควบคุมการใชง้บประมาณของรฐัเพื่อการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ มลูนิธเิพื่อผูบ้รโิภค 

ผลกัดนัเรือ่ง พ.ร.บ.องคก์รอสิระคุม้ครองผูบ้รโิภค สมาคมธนาคาร ก าลงัวางมาตรการทีไ่มส่นับสนุน

ดา้นการเงนิกบัองคก์รหรอืโครงการทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัชนั สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งและวศิวกรรม

สถาน พยายามวางแนวทางแกป้ญัหาการทุจรติในวชิาชพี กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

พาณชิยก์ าลงัผลกัดนัมาตรการสรา้งประชาคมในกระทรวงทีต่่อตา้นคอรร์ปัชนัและการแทรกแซง

ของนกัการเมอืง เป็นต้น  

และเป็นตวัอยา่งทีน่่ายนิดวี่า ทีผ่่านมาในการศกึษาเพื่อหาขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐั การบรหิารงานบุคคล การใชอ้ านาจและดุลยพนิิจ และพฤตกิรรมการโกงในหน่วยงานของรฐั 

องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ ไดร้บัขอ้มลูและค าอธบิายอย่างดจีากบุคคลและองคก์รทีก่ล่าวมาแลว้ 

6. ลดเงือ่นไขทีบ่บีคัน้หรอืสรา้งความเกรงกลวัใดๆ แก่ประชาชนและภาคธุรกจิ ในการเขา้รว่มต่อตา้น

คอรร์ปัชนั เช่น สรา้งการแสดงพลงัแบบรวมกลุ่ม ผลกัดนักฎหมายทีป่กป้องและกฎหมายทีส่รา้ง

โอกาสใหพ้วกเขาเขา้มามสี่วนรว่มตดิตาม ตรวจสอบหรอืแสดงความคดิเหน็ เป็นต้น 

7. มุง่มัน่ใหม้กีารแกไ้ขปญัหาโดยเน้นทีร่ะบบ ไมใ่ช่ตวับุคคล 

ข้อเสนอต่อภาครฐั 

เพื่อใหก้ารปฏริปูการปราบปรามคอรร์ปัชนัเป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ภายใต้

บรบิททางสงัคมและการเมอืงของไทยในวนันี้  องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ ไดเ้สนอยุทธวธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. ส่ิงท่ีรฐับาลสามารถด าเนินการได้เลย (งานระยะสัน้)  

ก. ท าไดท้นัทโีดยไมต่อ้งส่งต่อหน่วยงานอื่น ดว้ยการออกเป็นค าสัง่หรอืนโยบายในการบรหิาร 

1) การสัง่การใหทุ้กหน่วยงานภาครฐัน าขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาตรการประเมนิความ

เสีย่งการเกดิคอรร์ปัชนั (Corruption Risk Assessment) และ โครงการ CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) มาใชใ้นการจดัซือ้จดัจา้งโครงการขนาดใหญ่ 

2) การตรวจสอบภาษเีงนิไดย้อ้นหลงัของขา้ราชการและนกัการเมอืงทีร่ ่ารวยผดิปกติ 
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3) หา้มบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิ 

4) ใหร้ฐัวสิาหกจิใชห้ลกัการบรหิารจดัการตามบรรษทัภบิาล (Corporate Governance ) เหมอืนบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

5) การปลกูฝงัจติส านึกและสานต่อความเขม้แขง็ของภาคประชาชน ดว้ยการใหง้บประมาณรณรงคก์าร

ต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างน้อย 5 ปี โดยใหภ้าคเอกชนเป็นผูก้ ากบัดแูลประสานงาน เพื่อใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและความคุม้ค่าสงูสุด 

ข. ท าไดอ้ย่างรวดเรว็ภายใตอ้ านาจการบรหิาร โดยส่งต่อใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไปปฏบิตั ิ

1)  การก าหนดใหทุ้กหน่วยงานภาครฐัทีต่อ้งใหบ้รกิารประชาชน มมีาตรฐานการใหบ้รกิารทีโ่ปรง่ใส 

ประชาชนรบัรูไ้ดใ้นทุกขัน้ตอนเพื่อลด/ปิดโอกาสการโกง ผ่านขบวนการ SLA (Service Level 

Agreement) ที ่กพร.และภาคเอกชนก าลงัรว่มกนัศกึษาอยู่ 

2) ใหม้กีารลงโทษผูใ้หส้นิบนกบันกัการเมอืงและขา้ราชการทัง้ทางวนิัย ทางอาญาและทางแพ่งอย่าง

หนกัเพื่อใหเ้ป็นเยีย่งอยา่ง 

3) สรา้งกลไกเชื่อมโยงการท างานของโครงการหมาเฝ้าบา้น  เพื่อใหป้ระชาชนผูต้อ้งการมสี่วนรว่มใน

การดแูลประเทศ มคีวามมัน่ใจและมกี าลงัใจในการเสยีสละต่อไป ทีส่ าคญัคอืเป็นการเพิม่ความ

เขม้แขง็ของการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

2. งานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (งานระยะกลาง)  

ก. ปรบัปรงุ/แกไ้ขหรอืตรากฎหมายใหม่ 

1) ใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายและแกไ้ขหรอืออกกฎหมายเพิม่เตมิ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของ

อนุสญัญา UNCAC 2003 เช่น อายคุวาม การตดิตามตวัผูร้า้ยขา้มแดน การตดิตามและรบิคนื

ทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

2) ก าหนดใหค้ดคีอรร์ปัชนัเป็นคดอีาชญากรรมรา้ยแรง เป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของชาต ิ

เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ตอ้งมโีทษรุนแรงและไม่มกีารรอลงอาญา 

3) แกไ้ขกฎหมายหมิน่ประมาท  โดยเพิม่ภาระในการพสิจูน์ของผูฟ้้องคด ี ในคดทีีเ่กีย่วกบั

ประโยชน์สาธารณะ รวมทัง้คดทีีเ่กีย่วกบัการคอรร์ปัชนั 

4) เรง่รดั พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาใบอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... เพื่อ

แกไ้ขปญัหาการเรยีกรบัสนิบนจากประชาชนและนกัธุรกจิในการออกใบอนุญาตของหน่วยงาน

ราชการ 
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5) ออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานรฐั  

6) ก าหนดใหค้ดคีอรร์ปัชนั เป็นคดทีีป่ระชาชนเป็นผูเ้สยีหายและสามารถเป็นโจทยย์ืน่ฟ้องได ้

7) ออก พ.ร.บ.องคก์รอสิระเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค เหมอืนฉบบัทีผ่่านการพจิารณาของรฐัสภาไป

แลว้ 

ข. เพิม่อ านาจให ้ หน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบการต่อตา้น ปราบปรามคอรร์ปัชนั เช่น ป.ป.ช. สตง. 

ปปท. รวมทัง้ ปปง. ใหเ้ป็นองคก์รทีม่คีวามอสิระ 

ค. จดัตัง้กองทุนสนบัสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัภาคประชาชน 

ง. เขา้รว่มเป็นภาคสีมาชกิของอนุสญัญาต่อตา้นคอรร์ปัชนัของ OECD (OECD Anti-Bribery 

Convention) เพื่อใหก้ารท างานดา้นต่อตา้นปราบปรามคอรร์ปัชนัของประเทศไทยเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล เพื่อความคล่องตวัในการด าเนินงานในอนาคต เช่นกรณสี่งนกัโทษขา้มแดน 

      3 . งานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของสภาปฏิรปู (งานระยะยาว)  

1) งานบรหิารงานบุคคล ตอ้งยดึหลกัคุณธรรม การสรรหา โยกยา้ยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัแจน 

2) ใหก้ารสนับสนุนดา้นงบประมาณและบุคลากรอย่างเร่งด่วน แก่องคก์รทีท่ าหน้าทีต่่อตา้นคอรร์ปัชนั 

เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง.และ สตง. รวมถงึปรบัปรงุกระบวนการสรรหาบุคลากร และมมีาตรการ

คุม้ครองการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรทุกระดบั  

3) ปฏริปูการเลอืกตัง้ สส.ใหม้คีวามโปรง่ใส 

4) ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมใหม้คีวามรวดเรว็ 

5) บรูณาการระบบการศกึษา 

6) ปฏริปูระบบการจดัท างบประมาณเพื่อป้องกนัการหาเสยีงดว้ยโครงการประชานิยม 

โดยสรปุ ขอ้เสนอดงักล่าวมานี้ มุง่หวงัใหเ้กดิผล 3 ดา้นคอื  

1. เพิม่ตน้ทุนคอรร์ปัชนั (โกงยาก โกงไดไ้มคุ่ม้เสยี โกงแลว้ถูกจบัไดแ้น่ๆ   

2. สรา้งความแขง็แกรง่ของหน่วยงานต่อตา้นคอรร์ปัชนัภาครฐั  (ทัง้ในระดบัของกฎหมาย กระบวนการ  

    ยตุธิรรม การจดัซือ้จดัจา้ง การบรหิารงานบุคคล การบรหิารอ านาจและใชดุ้ลพนิิจ  

3. สนบัสนุนการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน (สรา้งกลไกการมสี่วนรว่ม/สรา้งค่านิยมใหมท่ีไ่ม่ยอมรบั 

การโกง/ป้องกนัการปิดกัน้แทรกแซงสื่อ) 
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6. ส่ิงท่ีเป็น “จดุคานงดั”   ส าหรบัการปฏิรปูในหวัข้อน้ี 

1. เกดิความเชื่อรว่มกนัว่า “สงัคมไทยไมย่อมรบัและไม่นิ่งเฉยต่อพฤตกิรรมการโกงทุกรปูแบบ”  

2. เกดิพลงัสงัคมทีเ่ขม้แขง็ มแีนวทางชดัเจนไปผลกัดนัใหเ้กดิพนัธะทางการเมอืงของผูม้อี านาจต่อการ

ปฏริปู 

3. สื่อสารมวลชนมเีสรภีาพในการเขา้ถงึขอ้มลูและการแสดงออก โดยไมต่กอยูใ่ตอ้ทิธพิลหรอืการ

แทรกแซงใดๆ 

 

7. ส่ิงท่ีควรเร่งด าเนินงานเรียงล าดบัความส าคญั เพ่ือการปฏิรปูในหวัข้อน้ี 

1. แกไ้ขกฎหมายใหค้อรร์ปัชนัเป็นอาชญากรรมรา้ยแรง ตอ้งลงโทษโดยไม่มกีารรอลงอาญา และ

ก าหนดมาตรการส าคญั เช่น อายคุวาม การตดิตามตวัผูร้า้ยขา้มแดน การยดึทรพัยส์นิคนื การเอา

ผดิผูจ้า่ยสนิบนใหม้ากขึน้ การใชม้าตรการตรวจสอบดา้นการเงนิ บญัชแีละการเสยีภาษเีพื่อจบัผดิ

คนโกง ฯลฯ 

2. ป้องกนัคอรร์ปัชนัและการแทรกแซงสื่อ ดว้ยการออกกฏหมายควบคุมการใชง้บประมาณเพื่อการ

โฆษณาประชาสมัพนัธข์องรฐั 

3. สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรฐั โดยการ

น า “ขอ้ตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact) มาใช ้

4. รฐัตอ้งเรง่สรา้งวฒันธรรมการต่อตา้นคอรปัชนัอย่างชดัเจน ต่อเนื่อง ดว้ยการทุ่มงบประมาณเพื่อ

การรณรงคอ์ย่างมยีทุธศาสตรอ์ยา่งน้อย 5 ปี 

5. สรา้งความโปรง่ใสในภาครฐั โดยเรง่ปรบัปรงุ พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6. ใหร้ฐัวสิาหกจิตอ้งบรหิารจดัการโดยยดึมาตรฐานบรรษทัภบิาล เทยีบเท่าบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ละหา้มบุคคลในกระบวนการยตุธิรรม เป็นคณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิ 

7. จดัตัง้กองทุนส่งเสรมิธรรมาภบิาลและต่อตา้นคอรปัชนั ภาคประชาชน 

 

15 กนัยายน 2557 


