
องคก์รต่อต้านคอรร์ปัชนัฯ กบัการป้องกนัคอรร์ปัชนัในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

 

การจดัซ้ือจดัจ้างกบัการพฒันา   

เป็นทีเ่ขา้ใจดวี่าเพื่อใหเ้กดิการพฒันา ประเทศจ าเป็นตอ้งมกีารลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ระบบ

สาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ระบบขนส่ง การศกึษา ฯ แต่เงนิภาษขีองประชาชนทีน่ าไปลงทุนนัน้ ตอ้ง

ถูกใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อมัน่ เกดิความรูส้กึมสี่วนรว่มและความเป็นเจา้ของใน

การพฒันาทีเ่กดิขึน้ กล่าวคอื 

1. เงนิทีใ่ชไ้ปตอ้งเกดิประโยชน์คุม้ค่า (Value of Money) 

2. ลดการบรหิารจดัการทีผ่ดิพลาด (Mismanagement) เช่น การเลอืกโครงการทีไ่มเ่หมาะสม การ

วางแผนบรหิารผดิพลาด คดัเลอืกทีป่รกึษา-ผูร้บัเหมา การก าหนดวงเงนิลงทุน การตรวจสอบ

คุณภาพ ความล่าชา้ การรบัประกนัคุณภาพ และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการลงทุน เป็นตน้ 

3. ตอ้งไมม่กีารรัว่ไหล (Corruption) และการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัพวกพอ้ง 

พฒันาการของการโกง  

คอรร์ปัชนัท าใหเ้กดิการตดัสนิใจผดิๆ และเป็นตวับัน่ทอนประสทิธภิาพในการลงทุน ขณะทีก่ฎ 

ระเบยีบทีม่เีพื่อป้องกนัคอรร์ปัชนั รวมทัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการป้องกนัตรวจสอบ มกัไม่ทนัเล่ห์

เหลีย่มการโกง และยิง่หนกัขึน้ไปอกีเมือ่เจา้หน้าทีก่ลายเป็นผูส้มรูร้ว่มคดิกบัขบวนการโกงเขา้ไปดว้ย 

ตวัอยา่งพฒันาการของพฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนั 

1. ทุกวนัน้ีนกัการเมอืงใหญ่ ไมร่บัต าแหน่งรฐัมนตร ีแต่ผนัตวัไปเป็นรฐัมนโท แลว้เรยีกรฐัมนตรใีต้

สงักดัและขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ไปนัง่ประชุมสัง่การทีบ่า้น ดว้ยวธิกีารนี้ท าให้ตวัเขาไมต่อ้งยื่น

บญัชทีรพัยส์นิ ไมถู่กตรวจสอบ ไมอ่ยูใ่ต้กฏหมายของ ป.ป.ช. ไมต่อ้งกลวัถกูสัง่พกัทาง

การเมอืง 5 ปี 

2. มกีารสรา้งเครอืขา่ยอุปถมัภใ์นแนวกวา้ง คอื ระดบัรฐัมนตร ี ระดบั สส. หรอืเครอืขา่ยขา้ม

หน่วยงาน เช่น กรมต่างๆ กบัคนในส านกังบประมาณ เป็นตน้ และแนวลกึ คอื ระดบั อบจ. 

เทศบาล อบต. และหวัคะแนน รวมทัง้เครอืข่ายขา้มจงัหวดั เป็นตน้ 



3. เปลีย่นวธิกีารโกงเป็นคอรร์ปัชนัเชงินโยบาย คอรร์ปัชนัเชงิระบบและคอรร์ปัชนัตามระบบ ท าให้

คนสบัสนว่าเป็นการโกงหรอืไม ่เช่น โครงการรบัจ าน าขา้วและโครงการประชานิยมจ านวนมาก   

4. ตวัอยา่งเหตุการณ์ทีช่วนตัง้ขอ้สงัเกตคอื ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ปล่อยใหต้ าแหน่งขา้ราชการ ซ ี9 ขึน้ 10 ว่างประมาณ 40 ต าแหน่ง เพื่ออะไร มคีนตัง้ค าถามว่า 

เพื่อใหเ้กดิการซือ้ขายต าแหน่ง หรอืเพื่อใหเ้กดิช่องว่างของอ านาจในการลงนามอนุมตัเิรือ่ง

ส าคญัๆ เช่น ใบรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ใบ รง. 4 จนท าใหอ้ านาจกลบัไปอยูใ่นมอื

ระดบัสงูแลว้มกีารเรยีกรบัผลประโยชน์กนั ใช่หรอืไม ่ แต่ทีแ่น่ๆ ในปีทีผ่่านมามกีารรวบรวมเงนิ

งบประมาณทีเ่ป็นส่วนต่างระหว่างอตัราเงนิเดอืน ซ ี9 และ ซ ี10 ทีไ่มย่อมแต่งตัง้ใครน้ี ไดเ้งนิ

ประมาณ 140 ลา้นบาท แลว้โอนไปเป็นงบโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ทน 

ความอ่อนแอของกระบวนการป้องกนัตรวจสอบภาครฐั 

 หน่วยงานของรฐัทีท่ าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามคอรร์ปัชนัมหีลายหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. สตง. 

ปปท. ปปง. เป็นต้น แต่ทัง้หมดยงัมขีอ้จ ากดัและขอ้ดอ้ยอยูม่าก จงึท าใหก้ารปราบปรามคอรร์ปัชนัลา้หลงั

อยูเ่ช่นทุกวนันี้น่าจะเป็นเพราะ 

 1. มปีรมิาณงานและจ านวนขอ้มลูจ านวนมากส่งมาทีห่น่วยงานเพื่อรอการตรวจสอบ อนัเป็นผลมา

จากมาตรการทีก่ าหนดใหห้น่วยงานราชการ เจา้หน้าทีข่องรฐั นกัการเมอืงและเอกชนทีท่ าสญัญากบัรฐัตอ้ง

รายงานเขา้มา เช่น การยืน่บญัชทีรพัยส์นิ เป็นตน้  

2. การใชป้ระโยชน์ในระบบสารสนเทศทีร่ฐัลงทุนไปมลูค่าหลายพนัลา้นบาท ยงัมขีอ้จ ากดัอยู่มาก

และขาดความรว่มมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. ขอ้จ ากดัของหน่วยงานภาครฐัทีม่หีน้าทีต่รวจสอบ เช่น งบประมาณ บุคลากร การแทรกแซง

กดดนัจากผูม้อี านาจ รวมถงึคุณภาพของผูน้ าและบุคลากรในหน่วยงาน  

4. ความอ่อนแอของกฏหมายและการบงัคบัใช ้ 

ทีก่ล่าวมาคอืตวัอยา่งความอ่อนแอของกระบวนการป้องกนัตรวจสอบ ทีต่อ้งรบัมอืกบัคอรร์ปัชนัที่

สามารถพฒันาพฤตกิรรมเพื่อเอาชนะการตรวจจบัตลอดเวลา ดงันัน้จงึไมใ่ช่เรือ่งแปลกทีม่กีารระบุว่า คอร์

รปัชนัทีถู่กเปิดโปงและถูกจบัไดทุ้กวนัน้ีมเีพยีงประมาณรอ้ยละ 5 ของทีเ่กดิขึน้จรงิเท่านัน้ 



การตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

เป็นทีย่อมรบัในนานาประเทศว่าการป้องกนัคอรร์ปัชนัทีไ่ดผ้ลคุม้ค่าและยัง่ยนื คอืการเปิดใหป้ระชาชน

เขา้มามสี่วนรว่มในการตดิตาม ตรวจสอบและเสนอแนะ ดงันัน้องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ และภาค ี จงึได้

รว่มกนัน าเสนอกลไกเพื่อสรา้งการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนทีผ่่านการใชง้านอยา่งไดผ้ลในประเทศต่างๆ 

ทัว่โลก โดยยดึหลกั “ความโปรง่ใส” ในการด าเนินโครงการเป็นเครือ่งมอืส าคญั ดงันี้ 

1. ข้อตกลงด้านคณุธรรม (Integrity Pact) คอื การตกลงรว่มกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัและผู้

ตอ้งการเขา้รว่มการจดัซือ้จดัจา้งในโครงการลงทุนต่างๆของรฐั ว่าจะปฏบิตัหิน้าที่ของตนโดย

ซื่อสตัยส์ุจรติ ไมม่กีารเรยีกรบัเงนิสนิบนหรอืประโยชน์อื่นใด รวมทัง้จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูโครงการที่

ส าคญัในทุกกระบวน การใหโ้ปรง่ใส โดยยอมรบัใหม้บีุคคลทีส่ามทีม่าจากภาคประชาสงัคมเขา้มามี

ส่วนรว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์ (Observer) ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งนัน้ๆ ตัง้แต่เริม่เขยีนทโีออาร ์

จนสิน้สุดโครงการ โครงการนี้รเิริม่โดยองคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาต ิ 

2. การประเมินความเส่ียงในการเกิดคอรร์ปัชนัและการบริหารความเส่ียง (Corruption Risk 

Assessment) เป็นโครงการทีใ่ชแ้นวคดิเดยีวกบัการลงทุนทางธุรกจิทีต่อ้งมกีารศกึษาความเสีย่ง

เพื่อวางแผนบรหิารความเสีย่งเหล่านัน้ก่อนการลงทุน เพื่อป้องกนัการสญูเสยีใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

โดยการท าการประเมนิรว่มกนัระหว่างเจา้หน้าทีข่องรฐัระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ชีย่วชาญอสิระ 

โครงการน้ีไดร้บัการสนับสนุนจาก UNDP และมสี านกังาน กพร. เป็นผูร้ว่มผลกัดนั 

3. โครงการ CoST (Construction Sector Transparency Initiative)  เป็นโครงการทีร่เิริม่โดย World 

Bank ส าหรบัโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ โดยมแีบบแผนของการเปิดเผยขอ้มลูทีก่ระชบัเขา้ใจงา่ย

เป็นประโยชน์และครอบคลุม เพื่อสรา้งการมสี่วนรว่มคดิรว่มตรวจสอบของภาคประชาชนอย่างโปรง่ 

ใส ปจัจบุนัโครงการนี้ม ี สคร. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้มาใหก้ารสนับสนุนตามนโยบายของพลเอก

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ี

โครงการทัง้สามนี้ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯและภาคไีดจ้ดัใหก้ารประชุมเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัภาค 

เอกชนและหลายหน่วยงานของรฐั รวมทัง้มกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์รสากลผูร้เิริม่โครงการมาท าการ 

ศกึษาพฤตกิรรมและรปูแบบทีเ่หมาะสมในประเทศไทยแลว้เช่นกนั กลไกเหล่าน้ีจะเป็นเครื่องมือท่ีสนับ 

สนุนให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ มีการก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมลู 

การท างานร่วมกนั การออกความเหน็ การตอบสนองต่อข้อคิดเหน็และแนวทางปฏิบติัหากเกิดข้อ



ขดัแย้ง ซ่ึงต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกบัข้อจ ากดัทางกฎหมายและการเมืองไทย แต่จ าเป็น

อย่างย่ิงท่ีต้องมีการก าหนดให้เป็นมาตรการตามกฎหมายขัน้สงู เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการยกเว้นหรือ

เลือกปฏิบติัได้ตามความต้องการหรือนโยบายของบคุคลผู้มีอ านาจในรฐับาลตามยคุตามกระแส 

 

 

ดร. มานะ  นิมิตรมงคล  

ผูอ้ านวยการ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 

14 กนัยายน 2557  


