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การป้องกนัคอรร์ปัชนัในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

           ดร. มานะ นิมติรมงคล 

   ผูอ้ านวยการองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ 

หลกัการและเหตุผล 

สถานะการณ์คอรร์ปัชนัในประเทศไทยมแีนวโน้มที่รุนแรงมากขึน้ จากการศกึษาพบว่าทีผ่่าน

มาพฤตกิรรมคอรร์ปัชนัทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศมกีารพฒันากระบวนการตวัเองเพื่อใหส้ามารถโกงไดม้าก

ขึน้และหลบเลีย่งการตรวจจบั กล่าวคอื มกีารวางแผนอยา่งซบัซอ้น มกีารเชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ 

ประสานการท างานเป็นเครอืขา่ยทัง้ในและต่างประเทศ ระบบการจดัซื้อจดัจา้งทีด่ าเนินการกนัในหน่วย 

งานของรฐัสามารถท าไดโ้ดยอ านาจค่อนขา้งเบด็เสรจ็รวมถงึการใชดุ้ลยพนิิจในขัน้ตอนต่างๆ ขณะที ่

การเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้งกท็ าไดย้ากi ความพยายามในการต่อสูก้บัปญัหาคอรร์ปัชนัที่

ผ่านมาจงึไมไ่ดผ้ลอยา่งทีค่วรอนัเน่ืองมาจากหลายปจัจยั เช่น ขาดความรว่มมอืของนกัการเมอืงผูม้ ี

อ านาจทีจ่ะท าใหม้าตรการต่างๆ ขบัเคลื่อนไปได้ii หน่วยงานต่อตา้นคอรร์ปัชนัภาครฐักม็ขีอ้ จ ากดัและ

อุปสรรคหรอืมปีญัหาคอรร์ปัชนัเสยีเอง iii  และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งยงัมขีอ้อ่อนอยูม่าก 

สภาพการณ์ดงักล่าวไดส้่งผลลบต่อเศรษฐกจิและบดิเบอืนการพฒันาของประเทศ เช่น ท าให้

การลงทุนของรฐัและการลงทุนจากต่างประเทศชะงกังนัiv ส่งผลกระทบต่อสงัคม เช่น เกดิความขดัแยง้

ของผูค้นในสงัคม เกดิความไมไ่วว้างใจของประชาชนต่อหน่วยงานของรฐัในการน าเงนิภาษไีปด าเนิน

โครงการต่างๆ ว่าจะเป็นไปอยา่งไมเ่หมาะสมหรอืไมเ่กดิประโยชน์ทีคุ่ม้ค่า ขณะทีบ่างโครงการกลบั

สรา้งความเดอืดรอ้นแก่ประชาชนเกนิจ าเป็น หรอืไมด่ าเนินโครงการตามทีม่กีารประกาศใหป้ระชาชน

ไดร้บัรูต้ ัง้แต่แรก จนเป็นเหตุใหเ้กดิการประทว้งต่อตา้นในโครงการต่างๆ ของรฐัในหลายพืน้ทีท่ ัว่

ประเทศจนหลายโครงการตอ้งล่าชา้หรอืไมส่ามารถด าเนินการได ้ เช่น โครงการบรหิารจดัการน ้าดว้ย

งบประมาณ 3.5 แสนลา้นบาท โครงการใชง้บประมาณ 2 ลา้นลา้นบาทเพื่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค

ของประเทศและการจดัซือ้รถเมล ์ NGV. ของ ขสมก. เป็นตน้ ท าใหป้ญัหาคอรร์ปัชนักลายเป็นวกิฤติ

ของประเทศจนดเูหมอืนไม่มทีางแกไ้ขได้ 
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รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 35 (3)(4)(7)(8) มกีาร

บญัญตัไิวเ้พื่อก าหนดใหร้ฐัธรรมนูญฯ ฉบบัถาวรทีก่ าลงัจดัท าอยู่ ตอ้งก าหนดแนวทางใหม้กีารปฏริปู

การป้องกนัและปราบปราบคอรร์ปัชนัในหลายมติ ิ และยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบ 

ปรามการทุจรติ ระยะที ่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไดว้างแนวทางทีใ่หค้วามส าคญักบัการมสี่วนรว่มของ

ประชาชนทุกภาคส่วนมากขึน้และมแีนวทางมาตรการทีช่ดัเจนตามทีร่ะบุไวใ้นยุทธศาสตร ์ ที ่ 2 

ยทุธศาสตร ์ ที ่ 3 และยทุธศาสตรท์ี ่ 4 ซึง่สอดคลอ้งกบัการส ารวจ “ดชันีคอรร์ปัชนั” ทีท่ าการส ารวจ

อยา่งต่อเน่ืองโดยมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทีพ่บว่าคนไทยใหค้วามสนใจต่อปญัหาคอรร์ปัชนัและ

ตอ้งการเขา้มสี่วนรว่มในการแกป้ญัหาน้ีมากขึน้ ดงันัน้หากมกีารศกึษาและก าหนดแนวทาง/มาตรการ 

ใหภ้าคประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการป้องกนัคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพและหลากหลายกส็ามารถเป็น

อกีแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนืและเรยีกศรทัธาของประชาชนใหก้ลบัคนืมาได ้ 

ค าว่า “ภาคประชาชน” ในกรณนีี้หมายความรวมถงึภาคส่วนต่างๆ ทีม่ใิช่รฐั เช่น ภาคธุรกจิ 

ภาคประชาสงัคม นกัวชิาการ เครอืขา่ยหรอืองคก์รทีท่ างานโดยไมแ่สวงหาผลก าไร เป็นตน้ ดงันัน้ภาค

ประชาชนทีต่อ้งสรา้งการมสี่วนรว่มในการป้องกนัคอรร์ปัชนัในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัจงึประกอบไป

ดว้ยผูม้คีวามรู ้ มปีระสพการณ์มอีงคค์วามรูท้ีห่ลากหลายและมจี านวนมาก  โดยภาคประชาชนเหล่านี้

อาจเป็นผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีและไมม่สี่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัการการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั

โครงการนัน้ๆ กไ็ด ้แต่ทีส่ าคญัตอ้งเป็นการเขา้มามสี่วนรว่มดว้ยความสมคัรใจ เป็นอสิระและมจีติส านึก

ของผูค้นทีร่กัสมบตัขิองแผ่นดนิรกัอนาคตของลกูหลานไทย ดงันัน้การเขา้รว่มของภาคประชาชนเช่นนี้

จะสามารถช่วยขจดัขอ้อ่อนของภาครฐัทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ จ านวนบุคลากร ทศันคต ิ การขาด

ประสบการณ์และความช านาญต่อการจดัซือ้จดัจา้งทีม่จี านวนมาก มคีวามหลากหลายของชนิดประเภท

และมขีอ้มลูจ าเพาะมากมาย  

การสรา้งการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนผ่านมาตรการที่โปรง่ใส สรา้งการมสี่วนรว่มคดิรว่ม

ตรวจสอบเช่นนี้ เชื่อว่าในระยะยาวจะช่วยสรา้งพลงัพลเมอืงทีร่กัและหวงแหนประเทศ ช่วยสรา้ง

มาตรฐานหรอืวฒันธรรมของสงัคมทีไ่มย่อมรบัพฤตกิรรมคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบควบคู่ไปกบัมาตรการ

ทางกฎหมาย เพื่อเปลีย่นแปลงสงัคมและหยุดยัง้สงัคมแห่งการทุจรติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพv 
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สภาพปัญหา/สาเหต ุ

“มนัโกงซบัโกงซ้อน โกงซ่อนเง่ือน  โกงจนเหมือนไม่โกง กโ็กงได้”  เป็นบทกลอนสัน้ๆ 

ของอาจารยเ์นาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย ์ศลิปินแห่งชาต ิ  ทีอ่ธบิายใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมทีเ่ลวรา้ยของคอรร์ปั

ชนัในบา้นเราทีม่พีฒันาการซ่อนเรน้การกระท า ปิดบงัตวัตน สรา้งเครอืขา่ยตระเตรยีมการล่วงหน้า ใช้

วาทะทางการเมอืงแอบอา้งการออกนโยบายสาธารณะเพื่อประชาชน  ใชอ้ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย

เพื่อท างานอยา่งเป็นกระบวนการคู่ขนานไปกบัระบบราชการทีถู่กวางไวเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 

พฤตกิรรมคอรร์ปัชนัทุกวนันี้จงึยากทีจ่ะชีไ้ดว้่า ใครก าลงัโกง โกงอยา่งไร โกงขัน้ตอนไหน โกงไปแค่

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

คอรร์ปัชนักลายเป็นต้นตอของปญัหาสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงทัง้ระดบัภมูภิาคและระดบั 

ประเทศ เพราะการทีค่นเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้งท าใหเ้กดิการเอารดัเอาเปรยีบ สรา้ง

ความไมเ่ท่าเทยีมกนั ปิดกัน้การกระจายรายไดอ้ยา่งเหมาะสม นกัธุรกจิทีส่ามารถแสวงหาโอกาสทีเ่อา

เปรยีบคนอื่นดว้ยวธิไีมสุ่จรติจะไมใ่ส่ใจในการพฒันาเทคโนโลยหีรอืขดีความสามารถในการผลติและ

บรกิารทีแ่ทจ้รงิ แต่จะมุ่งแสวงหาช่องทางหรอืเครอืขา่ยเพื่อการแลกเปลีย่นผลประโยชน์ใหต้นเป็นผู้

ไดเ้ปรยีบทางการคา้ซึง่เป็นการท าลายระบบการแข่งขนัและการคา้เสร ี คอรร์ปัชนัท าใหผู้ม้อี านาจเลอืก

ก าหนดนโยบายสาธารณะหรอืการลงทุนของรฐัอยา่งผดิพลาด เช่น การลงทุนทีท่ าลายสิง่แวดลอ้ม เกดิ

การถ่ายเททรพัยากรของรฐัหรอืเบยีดบงัทรพัยากรธรรมชาตไิปเพื่อคนเมอืงแต่ละเลยคนในชนบท เกดิ

ความเสยีหายในการบรหิารจดัการและการรัว่ไหลของงบประมาณ การสรา้งเครอืขา่ยพวกพอ้งและ

ระบบอุปถมัภไ์ดท้ าลายระบบคุณธรรมจรยิธรรมและคุณค่าของความด ี คุณค่าของความรูค้วามสามารถ

ไป แต่ทีเ่ลวรา้ยกว่านัน้คอืพฤตกิรรมทีเ่ลวรา้ยไมรู่จ้กัอายใครและไมอ่ายตวัเองของชนชัน้น าทีฉ้่อฉลได้

กลายเป็นแบบอย่างใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูแ้ละเอาอย่างในทางทีผ่ดิ  

ความตกต ่าของระบบการศกึษา ระบบสาธารณสุข ความดอ้ยคุณภาพของบรกิารสาธารณะ 

การสญูเสยีขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นธุรกจิการคา้ การอุตสาหกรรม ความขดัแยง้ทางสงัคม

และความขดัแยง้ทางการเมอืงก าลงับัน่ทอนอนาคตของประเทศต่อไป ความไวว้างใจต่อกนัของผูค้น

ก าลงัลดน้อยลง อนาคตทีไ่มม่ใีครอยากเหน็ก าลงัก่อตวัขึน้พรอ้มๆกนั ความเสียหายท่ีเกิดจากคอร์

รปัชนัจึงมากกว่าจ านวนเงินท่ีถกูโกงไปอย่างท่ีมีการประเมินและเข้าใจกนั  
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พฤติกรรมคอรร์ปัชนัในการจดัซ้ือจดัจ้าง 

 จากการศกึษาพบว่ารปูแบบวธิกีารหรอืขัน้ตอนของการคอรร์ปัชนัในการจดัซือ้จดัจา้งฯ มคีวาม

หลากหลายมาก โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามช่วงเวลาของการด าเนินโครงการฯ ไดด้งันี้ 

1. ก่อนการประมลู ไดแ้ก่ การก าหนดเลอืกผูม้สีทิธเิขา้ประมลู การลอ็คสเปคเพื่อเอือ้ประโยชน์

แก่ผูร้ว่มประมลูบางราย  การก าหนดราคากลางสงูเกนิจรงิ การฮัว้ประมลู การท าสญัญาใน

ลกัษณะทีร่ฐัเสยีเปรยีบไดแ้ละการสมคบคดิกนัซ่อนปมท าใหร้ฐัเสยีประโยชน์ในอนาคต เช่น 

การรบัประกนั ค่าซ่อมบ ารงุ  ค่าอะไหล่ เป็นตน้ 

2. หลงัประมูล ไดแ้ก่ การแกไ้ขแบบเปลีย่นแปลงเนื้องาน เพิม่/ลดปรมิาณหรอืคุณภาพ การ

ท างานใหผ้ดิไปจากแบบโดยสมรูร้ว่มคดิกนั การส่งงานล่าชา้ท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่รฐั การ

เรยีกรบัผลประโยชน์ของเจา้หน้าทีซ่ึง่เป็นการกนิเลก็ กนิน้อย กนิตามน ้า เช่น ค่าคุมงาน ค่า

ตรวจรบัมอบงานงาน และค่าน ้าหมกึในการลงนามตรวจรบังานจนถงึขัน้ตอนการสัง่จา่ยเงนิ

ตามโครงการ เป็นตน้ 

พฒันาการของรปูแบบการคอรร์ปัชนั 

คอรร์ปัชนัท าใหเ้กดิการตดัสนิใจผดิๆ และเป็นตวับัน่ทอนประสทิธภิาพในการลงทุน ขณะทีก่ฎ 

ระเบยีบทีม่เีพื่อป้องกนัคอรร์ปัชนั รวมทัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการป้องกนัตรวจสอบมกัไมท่นั

เล่หเ์หลีย่มการโกงและยิง่หนกัขึน้ไปอกีเมือ่เจา้หน้าทีก่ลายเป็นผูส้มรูร้ว่มคดิกบัขบวนการโกงเขา้ไป

ดว้ย ตวัอยา่งพฒันาการของพฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนั 

1. ทุกวนัน้ีมนีกัการเมอืงใหญ่ทีไ่มร่บัต าแหน่งรฐัมนตร ี แต่ผนัตวัไปเป็นผูม้อีทิธพิลอยูเ่บือ้งหลงั

หรอืทีเ่รยีกกนัแบบไมเ่ป็นทางการว่า “รฐัมนโท” แต่มอีทิธพิลสามารถเรยีกใหร้ฐัมนตรใีตส้งักดั

และขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ไปนัง่ประชุมสัง่การทีบ่า้นของตนได ้ ซึง่เท่ากบัเป็นผูม้อี านาจอยา่งแท้ 

จรงิ ดว้ยวธิกีารนี้ท าใหต้วัเขาไมต่อ้งยื่นบญัชทีรพัยส์นิ ไมถู่กตรวจสอบ ไมอ่ยูใ่ตก้ฏหมายของ 

ป.ป.ช. และไมต่อ้งกลวัถูกสัง่พกัทางการเมอืง 5 ปี 

2. มกีารสรา้งเครอืขา่ยอุปถมัภใ์นแนวกวา้ง คอื ระดบัรฐัมนตร ี ระดบั ส.ส. หรอืเครอืขา่ยขา้ม

หน่วยงาน เช่น กรมต่างๆ กบัคนในส านกังบประมาณหรอืสภาพฒันาเศรษฐกจิฯ เป็นตน้ และ

แนวลกึ คอื ระดบั อบจ. เทศบาล อบต. และหวัคะแนน รวมทัง้เครอืข่ายขา้มจงัหวดั เป็นตน้ 
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3. เปลีย่นวธิกีารโกงเป็นคอรร์ปัชนัเชงินโยบาย คอรร์ปัชนัเชงิระบบและคอรร์ปัชนัตามระบบ ที่

ช่วยท าใหพ้ฤตกิรรมฉ้อฉลของตนและพวกพอ้งมคีวามชอบธรรมตามกฎหมาย (Legalize) ได ้

คอรร์ปัชนัรปูแบบใหม่ๆ  เหล่านี้จงึท าใหค้นสบัสนว่าเป็นการโกงหรอืไม ่ เช่น โครงการรบัจ าน า

ขา้วและโครงการประชานิยมอื่นๆ จ านวนมาก    

4. ตวัอยา่งเหตุการณ์ทีช่วนตัง้ขอ้สงัเกตคอื ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ปล่อยใหต้ าแหน่งขา้ราชการ ซ ี9 ขึน้ซ ี 10 ว่างประมาณ 40 ต าแหน่ง โดยไมแ่ต่งตัง้ผูม้คีวาม

เหมาะสมเขา้ไป ทัง้ทีก่ารแต่งตัง้คนเขา้สู่ต าแหน่งจะท าเพื่อใหง้านสามารถเดนิไดต้ามระบบ

อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นขวญัก าลงัใจของคนท างานทีต่อ้งการความก้าวหน้า ดงันัน้จงึมคีน

ตัง้ค าถามว่าการปล่อยใหต้ าแหน่งว่างมากขนาดนี้ท าไปเพื่ออะไร เพื่อใหเ้กดิการซือ้ขาย

ต าแหน่งหรอืเพื่อใหเ้กดิช่องว่างของอ านาจในการลงนามอนุมตัเิรือ่งส าคญัๆ เช่น ใบรบัรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม ใบ รง. 4 จนท าใหอ้ านาจกลบัไปอยูใ่นมอืระดบัสงูแลว้มกีารเรยีกรบั

ผลประโยชน์กนั แต่ทีแ่น่ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มกีารรวบรวมเงนิงบประมาณทีเ่ป็น

ส่วนต่างระหว่างอตัราเงนิเดอืน ซ ี9 และ ซ ี 10vi ทีไ่มย่อมแต่งตัง้ใครน้ีจนไดเ้งนิประมาณ 140 

ลา้นบาท เพื่อโอนไปเป็นงบโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ทน 

แนวโน้มของสถานการณ์คอรร์ปัชนัในประเทศไทย 

สถานการณ์คอรร์ปัชนัทีเ่ลวรา้ยลงอย่างต่อเนื่องดเูหมอืนจะชะลอตวัชัว่ขณะภายใต้อ านาจที่

เดด็ขาดและท่าททีีเ่อาจรงิของ คสช. ดไูดจ้ากผลการส ารวจดชันีสถานการณ์คอรร์ปัชนั เดอืนมถุินายน 

2557 จดัท าโดยมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยทีร่ะบุว่า มจี านวนนกัธุรกจิทีถู่กเรยีกสนิบนลดลง และอตัรา

สนิบนทีต่อ้งจา่ยลดลงจากเฉลีย่รอ้ยละ 25 - 35 เหลอืรอ้ยละ 15 - 25 ขณะทีจ่ านวนประชาชนที่

ตอ้งการเขา้รว่มการต่อสูก้บัคอรร์ปัชนัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 76 เป็นรอ้ยละ 81 ถอืเป็นอตัราทีส่งูทีสุ่ดจาก

ทีเ่คยส ารวจมาในรอบสามปีครึง่ จากปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้เราไดเ้หน็การแก้ปญัหาทีต่ดิขดัมานานแต่

ถูกแกไ้ขไดภ้ายในชัว่สปัดาหเ์ดยีว เช่น กรณกีารออกใบอนุญาตท าโรงงาน (รง.4) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม และเกดิปรากฏการณ์การแต่งตัง้ขา้ราชการใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูจ านวนมากโดยทีค่น

เหล่านัน้ไมเ่คยมปีระวตัดิ่างพรอ้ยในเรือ่งคอรร์ปัชนัหรอืเป็นบรวิารในเครอืขา่ยนกัการเมอืง 

สาเหตุทีผ่ลการส ารวจเป็นเช่นนี้นอกจากเกดิกระแสความตื่นตวัของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ดงักล่าวมาแลว้ ปจัจยัส าคญัอกีประการหน่ึงน่าจะเป็นเพราะช่วงเวลาน้ี  (21 พฤษภาคม 2557 – 31 
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ตุลาคม 2557) ประเทศไทยปลอดจากอ านาจนกัการเมอืงในระบบเดมิมาคอยควบคุมสัง่การเครอืข่าย

และผลกัดนัโครงการขนาดใหญ่อยา่งมเีงือ่นง า ค าถามจงึมวี่าถา้เป็นตามนี้จรงิแลว้เราจะท าอยา่งไรเมือ่

ความเกรงกลวัในอ านาจทีเ่ดด็ขาดรนุแรงของ คสช. เปลีย่นไปหรอืหมดไปหรอืคนโกงสามารถเขา้ไป

สรา้งความสมัพนัธเ์ชงิแลกเปลีย่นกบัผูม้อี านาจได ้ ดงันัน้จงึจ าเป็นทีต่อ้งมกีารปฏริปูการป้องกนัและ

ปราบปรามคอรร์ปัชนัก่อนที่ประเทศไทยจะมกีารเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตยอกีครัง้ เพราะเมือ่

ถงึวนันัน้จะมอีะไรทีเ่ป็นหลกัประกนัว่าอ านาจและพฤตกิรรมทีฉ้่อฉลเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนและพวก

พอ้งแบบเดมิๆ ของนกัการเมอืงและขา้ราชการจะไมก่ลบัมา                                                                                       

การจดัซ้ือจดัจ้างกบัการพฒันา   

เป็นทีเ่ขา้ใจดวี่าเพื่อใหเ้กดิการพฒันา ประเทศจ าเป็นตอ้งมกีารลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ระบบ

สาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ระบบขนส่ง การศกึษา ฯ แต่เงนิภาษขีองประชาชนทีน่ าไปลงทุนนัน้ 

ตอ้งถูกใชอ้ยา่งระมดัระวงั เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อมัน่ เกดิความรูส้กึมสี่วนรว่มและความเป็น

เจา้ของในการพฒันาทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้การลงทุนใดๆ ของรฐัตอ้งมกีารพจิารณาโดยรอบคอบอยา่งน้อย 3 

ประการคอื ประการแรก เงนิทีใ่ชไ้ปตอ้งเกดิประโยชน์คุม้ค่า (Value of Money) ประการทีส่อง ตอ้ง

ควบคุมและลดการบรหิารจดัการทีผ่ดิพลาด (Mismanagement) เช่น การเลอืกโครงการทีไ่มเ่หมาะสม 

การวางแผนบรหิารผดิพลาด คดัเลอืกทีป่รกึษา-ผูร้บัเหมา การก าหนดวงเงนิลงทุน การเลอืกผลติภณัฑ์

หรอืเทคนิคการผลติ การตรวจสอบคุณภาพ ความล่าชา้ การรบัประกนัคุณภาพ และผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึน้จากการลงทุน เป็นตน้ และสุดทา้ย ตอ้งไมม่กีารรัว่ไหล (Corruption) และการเอือ้ประโยชน์

ใหก้บัพวกพอ้ง 
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ภาพประกอบท่ี 1 แสดงใหเ้หน็ว่า จากการรบัรูข้องประชาชนต่อเหตุการณ์และพฤตกิรรมคอรร์ปัชนั 

ท าใหป้ระชาชนเชื่อว่าปญัหาคอรร์ปัชนัในประเทศไทยตกอยูใ่นภาวะทีรุ่นแรงเพิม่มากขึน้ ยกเวน้จาก

การส ารวจในเดอืนมถุินายน 2557 หลงัเหตุการ คสช. ทีท่ าใหป้ระชาชนคลายความวติกกงัวลลง  
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงใหเ้หน็ว่าตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 ทีม่กีารรณรงคต่์อตา้นดว้ยการเปิดโปงพฤตกิรรม

ทีค่อรร์ปัชนัโดยภาคเอกชนอยา่งต่อเนื่อง ท าใหป้ระชาชนไดร้บัรูแ้ละตดิตามข่าวสารเกีย่วกบัคอรร์ปัชนั

มากขึน้ ขณะทีส่ถานการณ์ทีป่ระชาชนรบัรูท้ าใหค้าดการณ์ว่าคอรร์ปัชนัจะมแีนวโน้มทีรุ่นแรงมากขึน้

ในระดบัสงูมาตลอด ยกเวน้การส ารวจครัง้ล่าสุดหลงัเหตุการณ์ คสช. ทีค่วามวติกกงัวลของประชาชน

ลดลง ดงัเหตุผลทีก่ล่าวมาแลว้ 
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สาเหตท่ีุท าให้คอรร์ปัชนัในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐักลายเป็นปัญหาร้ายแรง 

 การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐักลายเป็นแหล่งหาผลประโยชน์โดยมชิอบดว้ยการสมคบคดิกนัของ

นกัการเมอืง ขา้ราชการและนกัธุรกจิทีเ่ลวรา้ย ดงันัน้เมือ่การด าเนินงานภาครฐัขาดความโปรง่ใส กฏ

ระเบยีบและการบงัคบัใชย้งัหละหลวม เกดิการเล่นพรรคเล่นพวก กลไกการตรวจสอบของประเทศไมม่ี

ประสทิธภิาพ  บ่อยครัง้หน่วยงานทีค่วรท าหน้าทีใ่นการป้องกนัและปราบปรามกลบัยงัมปีญัหาเสยีเอง

หรอืไมส่ามารถพฒันาใหท้นักบัวธิกีารและกระบวนการรคอรร์ปัชนัทีพ่ฒันาตวัเองใหห้ลบเลีย่งการตรวจ 

จบัไดต้ลอดเวลา ขณะทีค่นโกงกพ็ยายามหาโอกาสทีจ่ะโกงตลอดเวลาเพราะแมว้่าสุดทา้ยหากถูกเปิด

โปงหรอืจบัได ้กจ็ะมกีารช่วยเหลอืกนัหรอืหยวนๆ กนั ไมม่กีารสอบสวนเอาผดิใหถ้งึทีสุ่ดแมก้ระทัง่การ

ลงโทษทางวนิัยหรอืออกมาใหข้อ้มลูถงึขัน้ตอนการจดัซือ้ทีท่ าไปและใครบา้งทีเ่กีย่วขอ้งหรอืออกมาขอ

โทษประชาชนเพื่อเป็นบทเรยีนใหส้งัคมไดรู้ว้่าวา่คนผดิถงึใหญ่แค่ไหนกต็อ้งโดนลงโทษถา้คอรร์ปัชนั 

ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็ว่ากรณกีารจดัซือ้ไมโครโฟนราคาแพงส าหรบัหอ้งประชุม ครม. ทีเ่ป็นข่าวใหญ่และ

ประชาชนใหค้วามสนใจอยา่งมากนี้ ถอืเป็นตวัอยา่งของปญัหาทีค่วรมกีารศกึษาเพิม่เตมิ  

ความอ่อนแอของกระบวนการป้องกนัตรวจสอบภาครฐั 

 หน่วยงานของรฐัทีท่ าหน้าทีป้่องกนัและปราบปรามคอรร์ปัชนัมหีลายหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. 

สตง. ปปท. ปปง. และผูต้รวจการแผ่นดนิ เป็นต้น แต่ทัง้หมดยงัมขีอ้จ ากดัและอุปสรรคในการปฏบิตั ิ

งานอยู่มาก จงึท าใหก้ารปราบปรามคอรร์ปัชนัลา้หลงัอยูเ่ช่นทุกวนันี้ ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็ว่ามสีาเหตุอยา่ง

น้อย 5 ประการ คอื 

 1. ปรมิาณงานและจ านวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจ านวนมากมาย ทีม่าจากหน่วยราชการและ

เจา้หน้าทีข่องรฐัรวมทัง้นกัการเมอืงจ านวนมากทีต่อ้งส่งมาตามมาตรการทีก่ฎหมายก าหนด เช่น การ

ยืน่บญัชทีรพัยส์นิของนกัการเมอืงและขา้ราชการระดบัสูง  การแสดงบญัชรีายรบั – ราย จ่ายของ

เอกชนทีท่ าโครงการของรฐัและมมีลูค่ากว่า 2 ลา้นบาท เป็นตน้  

2. การขาดความรว่มมอืของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและยงัมกีารใชป้ระโยชน์ในระบบสารสนเทศ

ทีร่ฐัลงทุนไปอย่างทีม่ขีอ้จ ากดั  

3. ขอ้จ ากดัของหน่วยงานภาครฐั เช่น งบประมาณ บุคลากร การแทรกแซงกดดนัจากผูม้ ี

อ านาจ รวมถงึคุณภาพของผูน้ าและบุคลากรในหน่วยงาน  
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4. ความอ่อนแอของกฏหมายและการบงัคบัใช ้

5. ขอ้จ ากดัหรอืปญัหาจากตวับุคคลระดบัต่างๆ ทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นองคก์รเหล่านี้  

ทีก่ล่าวมาคอืตวัอยา่งความอ่อนแอของกระบวนการป้องกนัและปราบปรามทีต่อ้งรบัมอืกบัคอร์

รปัชนัทีส่ามารถพฒันาปรบัเปลีย่นรปูแบบเพื่อเอาชนะการตรวจจบัไดต้ลอดเวลา ดงันัน้จงึไมใ่ช่เรือ่ง

แปลกทีม่กีารระบุว่า คอรร์ปัชนัทีถู่กเปิดโปงและถูกจบัไดทุ้กวนัน้ีมเีพยีงประมาณรอ้ยละ 5 - 7 ของที่

เกดิขึน้จรงิเท่านัน้                                     

   

 

ภาพประกอบท่ี 3 แสดงถงึประสทิธภิาพในการแกป้ญัหาคอรร์ปัชนัของรฐับาลในช่วง 3 ปีครึง่ทีผ่่านมา 

ซึง่ในสายตาของประชาชนเหน็ว่าสอบตก เพราะมเีพยีงรอ้ยละ 22 เท่านัน้ทีม่องว่ามปีระสทิธภิาพ ทัง้ที่

รฐับาลควรเป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นผูน้ าในการต่อสูก้บัปญัหาคอรร์ปัชนัของประเทศ 
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ภาพประกอบท่ี 4 แสดงถงึความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อการแกป้ญัหาคอรร์ปัชนั ขององคก์รของรฐัที่

มพีนัธกจิในการป้องกนัและราบปรามคอรร์ปัชนัโดยตรง คะแนนเฉลีย่ยงัอยูเ่พยีงระดบั 5.35 ซึง่ผลการ

ส ารวจนี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคณะเศรษฐศาสตร ์ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และ ศูนยเ์ครอืขา่ย

วชิาการเพื่อสงัเกตการณ์และวจิยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัvii ทีพ่บว่าประชาชนเพยีงรอ้ย

ละ 31 เท่านัน้ทีจ่ะแจง้ ป.ป.ช.เมือ่พบเหน็พฤตกิรรมคอรร์ปัชนั 
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Mr. Peder Blomberg & UNDP. ตัง้ขอ้สงัเกตุเบือ้งตน้ถงึจดุอ่อนของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั

ของประเทศไทยว่ามปีจัจยัความเสีย่ง (Risks) ทีจ่ะเกดิคอรร์ปัชนั ดงันี้ 

1. ประเทศไทยไมม่กีฎหมายระดบั พ.ร.บ ว่าดว้ยการพสัดุและการจดัซือ้จดัจา้ง มเีพยีงระเบยีบที่

เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัviii ประกอบดว้ย  

 ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535ix  

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพสัดุของหน่วยงานบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2535  

 ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี ว่าดว้ยการพสัดุว่าดว้ยวธิกีารทางอเีลคทรอนิกส ์ พ.ศ. 

2549  

ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของปญัหาคอื 

ก เกดิการท างานทีแ่ยกส่วนไม่ประสานสอดคลอ้งกนั  

ข ระเบยีบเช่นนี้ไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งทัว่ถงึอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ค การยกเวน้การปฏบิตัติามสามารถท าไดโ้ดยงา่ย เกดิช่องโหว่ใหทุ้จรติไดง้่าย เช่น 

กระท าโดยการออกมต ิครม. เพื่อยกเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบเหล่านี้ในบางโครงการ

ดงัเช่นทีเ่คยกระท ากนัอยู ่ 

ง ในระดบัสากลเช่นทีถู่กก าหนดไวโ้ดย WTO เรือ่ง Government Procurement 

Agreement เสนอใหม้กีารบรหิารการจดัซือ้จดัจา้งภายใตก้ฎหมายชัน้สงู เช่น ระดบั 

พ.ร.บ. มใิช่ระดบั “ระเบยีบ” ทีไ่มม่ผีลบงัคบัใชท้ัว่ถงึและไมเ่ขม้งวด 

2. กลไกการด าเนินงานและศกัยภาพของบุคลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 

ว่ามขีอ้อ่อนและอุปสรรค  

ก ตวัอยา่งกรณกีรมบญัชกีลางเป็นกรณศีกึษาว่า มอี านาจและภาระหน้าทีท่ีพ่งึมใีนการ

เป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ แต่ค าถามคอืหน่วยงานนี้มทีรพัยากรเพยีงพอหรอืไม่ 

ตอ้งการศกัยภาพและการสนบัสนุนเพิม่เตมิในเรือ่งใดอกีหรอืไม ่ 

ข การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัหรอืมคีวามเป็นอสิระ

ปราศจากการแทรกแซงหรอืไม ่ 

ค มอี านาจมศีกัยภาพในการตดิตามประเมนิผลเพยีงใด  

ง บทบาทของคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งโครงการหน่ึงๆ มคีวามเหมาะสมแลว้หรอืไม่  
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จ การขาดกลไกในการหารอืหรอืการใหค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งจาก

ส่วนกลางต่อหน่วยงานอื่นๆ 

3. กลไกส่งเสรมิใหม้กีารแขง่ขนัเสรทีีส่อดคลอ้งกบัโครงสรา้งและกลไกตลาด ในเงือ่นไขปจัจุบนั

ระบบ e – Procurement ของไทยดมูศีกัยภาพ แต่ยงัมกีารตัง้ค าถามถงึ 

ก การน าไปใชแ้ละกลไกการควบคุมตรวจสอบ  

ข การก าหนดราคากลางและบทบาทของราคากลาง 

ซึง่กรณีนี้ผูเ้ขยีนเหน็ว่าในทางปฏบิตันิัน้ กระบวนการคอรร์ปัชนัทีด่ ารงอยูใ่นสงัคมไทยสามารถ

อาศยัช่องว่างและการรว่มมอืกนัปฏบิตังิานของพวกตนคู่ขนานไปกบัระบบ e – Procurement ของ

ราชการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จนท าใหร้ะบบน้ีดดูอ้ยประสทิธภิาพไป 

4. การสรา้งความโปรง่ใส ซึง่การจดัซือ้จดัจา้งทีด่ตีอ้งอยูภ่ายใตร้ะบบควบคุม/ตรวจสอบทีด่แีละ

ผูเ้กีย่วขอ้งตอ้งมคีุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าที ่แต่ปญัหาทีพ่บคอื 

ระบบการตรวจสอบจากภายนอก ทีถู่กก าหนดภายใตก้รอบของกฎหมาย นโยบายและ

โครงสรา้งทีม่กีารควบคุมและตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งโดยหน่วยงานภายนอก  

ระบบการตรวจสอบภายใน/ควบคมุภายใน ทีม่คีวามชดัเจนและด าเนินการอย่างทนัท่วงท ี

ตลอดจนผูต้รวจสอบภายในตอ้งไดร้บัขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งทีต่รวจสอบไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

กลไกการร้องเรียน ทีม่กีารก าหนดขัน้ตอนไวอ้ยา่งชดัเจน ไมว่่าจะเป็นการระบุรายละเอยีดว่า

สามารถรอ้งเรยีนไดก้บัใคร ทีไ่หน อยา่งไร การตดิตามเรือ่งและระยะเวลาการพจิารณาเรือ่ง

รอ้งเรยีน มาตรการตรวจสอบการรอ้งเรยีนและกระบวนการทางกฎหมาย 

กลยทุธแ์ละโครงสร้างการบริหารจดัการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ ซึง่เป็นกรอบส าคญัในการท าใหก้ารด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งมคีวาม

โปรง่ใสตลอดกระบวนการ 
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บทวิเคราะห ์

ดร.สมเกยีรต ิ  ตัง้กจิวาณชิย ์ ไดเ้สนอว่า การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัทีด่ตีอ้งมอีงคป์ระกอบอยา่งน้อย             

4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. มคีวามโปรง่ใสหรอืมโีครงสรา้งที่คอยควบคุมตรวจสอบ มกีลไกทีส่รา้งและส่งเสรมิจรยิธรรมใน

กระบวนการจดัจา้ง 

2. เปิดใหม้กีารแขง่ขนัเสร ีอยา่งเขา้ใจโครงสรา้งและกลไกตลาด  

3. มรีะบบการจดัซือ้จดัจา้งหรอืมรีะเบยีบและกฎหมายทีด่ ี

4. มหีน่วยงานและบุคคลากรทีม่ศีกัยภาพในการปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง 

การตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทางออกการป้องกนัคอรร์ปัชนั 

เนื่องจากการลงทุนเพื่อสาธารณะของรฐัโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 

สงัคม วฒันธรรมและชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนมากมายขึน้อยูก่บัขนาดและประเภทของโครงการ 

ทัง้ยงัมกีฎหมายและหน่วยงานของรฐัรวมทัง้บุคคลขา้มาเกีย่วขอ้งจ านวนมาก ดงันัน้จงึตอ้งมกีารศกึษา

และวางแผนเป็นขัน้ตอนตลอดกระบวนการให้มคีวามชดัเจนมากทีสุ่ด อยา่งน้อยควรครอบคลุมขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี้ 

1. กรอบแนวคดิ (Concept) ของโครงการว่า โครงการนัน้ๆ มเีพื่ออะไร ตอ้งการเหน็หรอืหวงัผล

อะไร  

2. ออกแบบโครงการ (Project Design) การด าเนินงานเพื่อใหไ้ดผ้ลเช่นนัน้ตอ้งท าอะไร อยา่งไร 

มแีผนแมบ่ทอย่างไรหรอืไม่ แจกแจงผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัผลกระทบ กรอบระยะเวลาเริม่ตน้-

สิน้สุด 

3. วางแผนงบประมาณ (Budgeting) เช่น แหล่งทีม่าของงบประมาณ วงเงนิทีใ่ช ้การช าระเงนิ 

4. แผนปฏบิตักิาร (Operation) การตรวจสอบและควบคุมใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขการจดัซือ้จดัจา้ง 

5. การประเมนิโครงการเมือ่สิน้สุดการด าเนินการก่อสรา้งหรอืการจดัซือ้จดัจา้งแลว้ว่าสิง่ทีท่ าไป

นัน้เกดิคุณประโยชน์ตามทีอ่อกแบบไวห้รอืไม ่ เพยีงใด เพราะเหตุใด เช่น  สรา้งสนามบนิใน

ต่างจงัหวดัแลว้ไมไ่ดใ้ช ้ การสรา้งเขือ่นแลว้ชาวบา้นเดอืดรอ้นเกนิจ าเป็นหรอืสรา้งเขือ่นเพื่อ

การเกษตรแต่สุดทา้ยการผลติไฟฟ้ากลบัเอาน ้าไปใชห้มด เป็นตน้ 
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ดงันัน้เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการของภาครฐัเกดิประสทิธภิาพ เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประชาชนและเพื่อใหเ้กดิการป้องกนัคอรร์ปัชนั จงึควรผลกัดนัใหม้กีารใชม้าตรการ

การมสี่วนรว่มของภาคประชาชนตัง้แต่เริม่ตน้จนจบ กล่าวคอืตัง้แต่การก าหนดกรอบแนวคดิจนถงึการ

ประเมนิคุณค่าของโครงการ ซึง่จะเป็นการเปลีย่นแปลงในเชงิระบบอย่างส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารบรหิาร

ประเทศมคีวามโปรง่ใสและมกีลไกทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถตรวจสอบการบรหิารประเทศของรฐับาล

ไดม้ากขึน้x   

 

มคี ากล่าวว่า “เราไมส่ามารถออกแบบระบบการจดัซื้อจดัจา้งทีป่ลอดคอรร์ปัชนั                      

ในระบบราชการทีเ่ตม็ไปดว้ยการคอรร์ปัชนัและวฒันธรรมของสงัคมนัน้ กย็งัเตม็ไปดว้ย                        

คอรร์ปัชนั เพราะทุกกลไกทีม่นุษยอ์อกแบบมาจะตอ้งตัง้อยูบ่นองคป์ระกอบทีเ่ป็นภาพใหญ่             

ของระบบราชการและระบบของสงัคม เราจงึพบเหน็อยูเ่สมอว่า แมจ้ะมรีะบบทีด่เีพยีงใด                    

ขบวนการความรว่มมอืของคนขีโ้กงกจ็ะสามารถหาช่องว่างมาท าการคอรร์ปัชนั สามารถ                         

ปกปิดซ่อนเรน้หรอืสรา้งความชอบธรรม (Legalize) ใหก้บัพฤตกิรรมของพวกตนได”้ 

 

จากประสบการณ์ในหลายประเทศพบว่าการป้องกนัคอรร์ปัชนัทีไ่ดผ้ลยัง่ยนืและตน้ทุนต ่า คอืการ

เปิดใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการตดิตามเสนอแนะและตรวจสอบ โดย สงัศติ พริยิะรงัสรรค์xi 

เหน็ว่าการต่อสูก้บัคอรร์ปัชนัดว้ยมาตรการทางดา้นกฎหมายหรอืมาตรการทีอ่าศยัองคก์รของรฐัทีท่ า

หน้าทีใ่นการป้องกนัปราบปรามคอรร์ปัชนัในบรบิทของสงัคมไทย จนถงึปจัจบุนัยงัไมส่ามารถเหน็

ทางออกไดอ้ยา่งชดัเจน แต่หากเราน าแนวทางอยา่งสงัคมตะวนัตกหรอืหลายประเทศในเอเซยีทีเ่จรญิ

แลว้ เช่น ญีปุ่น่ สงิคโปร ์ เกาหลแีละฮ่องกงมาใช ้คอือาศยัการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ควบคมุ - หนุนเสริมกระบวนการต่อต้านคอรร์ปัชนักจ็ะประสพความส าเรจ็ได้ ทัง้การมสี่วนรว่ม

ในดา้นบวก เช่น การตดิตามเฝ้าระวงั การสรา้งปทสัถานทางสงัคมทีย่กยอ่งคุณธรรมจรยิธรรม ต่อตา้น

การโกงการเอารดัเอาเปรยีบ หรอื ดา้นลบ เช่น การกดดนั บบีคัน้ ไมค่บคา้หรอืการประนามหรอื

ต่อตา้นต่อตวับุคคลในทางจติใจ (Social sanction) เพื่อใหผู้ก้ระท าผดิกลบัตวักลบัใจหรอืเพื่อเป็น

แบบอยา่งแก่คนอื่นๆ ในสงัคม 
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การตื่นตวัและรว่มเฝ้าระวงัในการลงทุนโครงการต่างๆ ของรฐัโดยภาคประชาชนมมีานานแลว้ แต่

เป็นการท าหน้าทีเ่พยีงการเฝ้าดแูละตดิตามขอ้มลูข่าวสารหรอืเสนอแนะจากภายนอกมไิดเ้ป็นผูอ้ยูภ่าย 

ในกระบวนการ เพราะกฎหมายและผูเ้กี่ยวขอ้งกบัโครงการทัง้หน่วยงานราชการและนกัธุรกิจไมเ่ปิด

โอกาสให ้ อกีทัง้ พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในปจัจบุนักไ็ม่มปีระสทิธภิาพ ไมช่่วยใหเ้กดิ

ประโยชน์ในการตดิตามขอ้มลูอยา่งโปรง่ใสเท่าทีค่วร ประชาชนจงึรบัรูข้อ้มลู ตดิตามและแสดงความ

คดิเหน็ไดอ้ยา่งจ ากดั ดงันัน้จงึจ าเป็นที่ภาครฐัตอ้งสรา้งความโปรง่ใสดว้ยการส่งเสรมิใหม้กีลไกหรอื

มาตรการทีท่ าใหภ้าคประชาชนเขา้มารบัรูข้อ้มลู รว่มคดิรว่มตรวจ สอบในกระบวนการด าเนินโครงการ

ไดอ้ยา่งชอบธรรม 

 องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) รว่มมอืกบัเครอืข่ายองคก์รภาคประชาสงัคม 

สถาบนัการศกึษา นกัวชิาการทีม่ปีระสบการณ์การเคลื่อนไหวหรอืเคยศกึษาเรือ่งการต่อตา้นคอรร์ปัชนั

โดยตรง ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัภาคเอกชนและหลายหน่วยงานของรฐั และเชญิ

องคก์รสากล เช่น UNDP, Transparency International และโครงการ CoST ใหม้าท าการศกึษา

พฤตกิรรมและรปูแบบทีเ่หมาะสมในประเทศไทย รวมทัง้จดัท าขอ้เสนอมาตรการเพื่อการปฏริปูการป้อง 

กนัและปราบปรามคอรร์ปัชนัทีเ่ป็นรปูธรรมและปฏบิตัไิด้ โดยหลายมาตรการเป็นกลไกทีส่นบัสนุนให้

ภาคประชาชนเขา้ไปมสี่วนร่วมอยา่งเป็นทางการ มกีารก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลู การท างาน

รว่มกนั การออกความเหน็ การตอบสนองต่อขอ้คดิเหน็และแนวทางปฏบิตัหิากเกดิขอ้ขดัแยง้ ซึง่ตอ้งมี

การออกแบบใหเ้หมาะสมกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายและการเมอืงไทย โดยยดึหลกั “ความโปรง่ใส” ใน

การด าเนินโครงการเป็นเครื่องมอืส าคญั องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ ยงัไดเ้สนอว่าเพื่อใหก้ฎหมาย

เหล่านี้มปีระสทิธภิาพและบงัคบัใชอ้ยา่งทัว่ถงึเท่าเทยีมกนัทัง้ระบบ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งมกีาร

ก าหนดใหเ้ป็นมาตรการตามกฎหมายขัน้สงู เช่น พ.ร.บ. เพื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารยกเวน้หรอืเลอืกปฏบิตัิ

ไดต้ามความตอ้งการหรอืนโยบายของบุคคลผูม้อี านาจในรฐับาลตามยคุตามกระแส 

             

 

 

 



17 
 

 

 

ภาพประกอบท่ี 5 แสดงถงึความเชื่อมัน่ของประชาชนว่า การเปิดใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการ

แกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัจะท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมมีากกว่าความเชื่อมัน่ทีป่ระชาชนมต่ีอการ

ท างานขององคก์รภาครฐั ตามภาพประกอบที ่3 
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ภาพประกอบท่ี 6 แสดงใหเ้หน็ถงึทศันคตขิองประชาชนที่มแีนวโน้มไปในทางทีป่ฏเิสธไม่ยอมรบั

พฤตกิรรมคอรร์ปัชนัของรฐับาลอยา่งต่อเนื่อง ขอ้มลูนี้แสดงถงึการตื่นตวั การรบัรูแ้ละเขา้ใจในปญัหา

คอรร์ปัชนัในภาครฐัมากขึน้ของประชาชน 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

ภาพประกอบท่ี 7 แสดงถงึการรบัรูข้องประชาชนว่าการคอรร์ปัชนัไมใ่ช่เรือ่งไกลตวัหรอืไมใ่ช่ธุระของ

ตนเองอกีต่อไป ซึง่ผูเ้ขยีนมองว่าความคดินี้เมือ่รวมกบัความไมเ่ชื่อมัน่ต่อรฐับาลและองคก์รของรฐัทีม่ ี

พนัธกจิในการป้องกนัและปราบปรามคอรร์ปัชนั ตามภาพประกอบที ่ 3 และ 4 ส่งผลท าใหป้ระชาชน

อยากเขา้มามสี่วนรว่มในการต่อสูก้บัปญัหาคอรร์ปัชนัดว้ยตวัเอง ดงัทีป่รากฏในภาพประกอบที ่8 
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ภาพประกอบท่ี 8 แสดงถงึความตื่นตวัในทางทีด่ขี ึน้อยา่งต่อเนื่องของประชาชนทีพ่รอ้มจะเขา้มามี

ส่วนรว่มในการต่อสูก้บัปญัหาคอรร์ปัชนัดว้ยตวัเอง 

 

 

 จากภาพประกอบท่ี 5 – 8 เป็นผลการส ารวจท่ีช้ีให้เหน็ว่า ประชาชนตระหนักดีแล้วว่า

ความเลวร้ายของคอรร์ปัชนัไม่ใช่เร่ืองท่ีทุกคนจะเพิกเฉยต่อไป แต่เป็นปัญหาท่ีทุกคนต้องใส่ใจ

และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ด้วยตวัเอง ดงันัน้ปัญหาขณะน้ีคือ “เราจะสร้างสภาพ 

แวดล้อมสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรบัได้

อย่างไร” 
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  แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

ดร.สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานิชย ์ ประธานสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) เสนอว่า

เพื่อแกป้ญัหาคอรร์ปัชนัทีรุ่นแรงในขณะน้ี ประการแรก รฐับาลควรพจิารณาเปิดให้มผีูส้งัเกตการณ์จาก

ภายนอกโดยเฉพาะจากภาคเอกชนและองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) ดว้ยการยอมรบั

ขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึง่จะเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้สงัเกตการณ์ในโครงการ

จดัซือ้จดัจา้งขนาดใหญ่ของรฐับาล เช่น โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 2 ลา้นลา้นบาท 

โครงการบรหิารจดัการน ้า 3.5 แสนลา้นบาท และประการทีส่อง ควรเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของภาครฐั

ออกสู่สาธารณชนมากขึน้ใหเ้กดิความโปรง่ใส โดยการแกไ้ขกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ ที่

ปจัจบุนัใชแ้ลว้ค่อนขา้งมปีญัหามาก ประชาชนขอขอ้มลูขา่วสารของรฐับาลไดย้ากและมกีารทุจรติคอร์

รปัชนังา่ยxii 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่าปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในการสรา้งการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการจดัซือ้

จดัจา้งภาครฐั ตอ้งท าอยา่งมยีทุธศาสตรแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมซึง่ควรประกอบดว้ย 

1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความหมายและรปูแบบพฤตกิรรมคอรร์ปัชนั เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ

ทีต่รงกนั เกดิความคดิความตอ้งการสาธารณะรว่มกนั (Share Value & Public Opinion)   

2. การมสี่วนรว่มตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจและเป็นอสิระจากผลประโยชน์และอทิธพิลใดๆ 

3. เป็นการท างานแบบแนวรว่มหรอืเครอืข่าย (Building Coalition) เพื่อสรา้งความมัน่ใจให้

กระบวนการมคีวามโปรง่ใส เกดิตรวจสอบกนัเอง เกดิการประสานประสบการณ์และองค์

ความรูท้ีห่ลากหลาย เกดิพลงัทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ไดใ้นระยะยาวและเพื่อเป็นการปกป้องบุคคล

ทีร่ว่มท างาน  

4. มกีลไก (Platform) ทีช่ดัเจนและมคีวามชอบธรรมในการด าเนินงาน กล่าวคอืมมีาตรการที่ทุก

คนเขา้ใจตรงกนัไดว้่าจะท าอะไร อยา่งไร เพื่อใหเ้กดิผลอยา่งไร อ านาจและการยอมรบัตาม

กฎหมาย ทีส่ าคญัมาตรการทีว่่าน้ีตอ้งเป็นทีย่อมรบัเชื่อถอืของทุกฝา่ย 
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มาตรการสากลเพ่ือสร้างการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรมของมาตรการป้องกนัคอรร์ปัชนัโดยการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน คอืการ

ทีอ่งคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัฯ และเครอืขา่ยทัง้ภาควชิาการและภาคประชาสงัคมไดจ้ดัใหก้ารประชุมเพื่อ

แลกเปลีย่นขอ้มลูกบัภาคเอกชนและหลายหน่วยงานของรฐั รวมทัง้มกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์ร

สากลผูม้ปีระสบการณ์ในการต่อสูก้บัคอรร์ปัชนัในหลายประเทศทัว่โลกมาท าการศกึษาพฤตกิรรมคอร์

รปัชนัและรปูแบบการป้องกนัทีเ่หมาะสมในประเทศไทยแลว้เช่นกนั มาตรการเหล่านี้จะเป็นเครือ่งมอืที่

สนบัสนุนใหภ้าคประชาชนเขา้ไปมสี่วนรว่มอยา่งเป็นทางการ มกีารก าหนดมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลู 

การท างานรว่มกนั การออกความเหน็ การตอบสนองต่อขอ้คดิเหน็และแนวทางปฏบิตัหิากเกดิขอ้

ขดัแยง้ ซึง่ตอ้งมกีารออกแบบใหเ้หมาะสมกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายและการเมอืงไทย แต่จ าเป็นอยา่ง

ยิง่ทีต่อ้งมกีารก าหนดใหเ้ป็นมาตรการทีบ่งัคบัใชต้ามกฎหมายขัน้สงู  เช่น พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อ

ป้องกนัไมใ่หม้กีารยกเวน้หรอืเลอืกปฏบิตัไิดต้ามความต้องการหรอืนโยบายของบุคคลผูม้อี านาจใน

รฐับาลตามยคุตามกระแส มาตรการเหล่านี้ยดึหลกั “ความโปรง่ใส” ในการด าเนินโครงการเป็นส าคญั 

เพื่อใหเ้กดิการป้องกนัคอรร์ปัชนัทีไ่ดผ้ลคุม้ค่าและยัง่ยนื นบัเป็นมาตรการน ารอ่งใหม้กีารพฒันาไปสู่

มาตรการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป ดงันี้ 

1. ข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) คอื ขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัและผูต้อ้ง 

การเขา้รว่มการจดัซือ้จดัจา้งในโครงการลงทุนของรฐั ว่าจะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนโดยซื่อสตัย์

สุจรติ ไม่มกีารเรยีกรบัเงนิสนิบนหรอืประโยชน์อื่นใด รวมทัง้จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูโครงการที่

ส าคญัในทุกกระบวนการใหโ้ปรง่ใส โดยยอมรบัใหม้บีุคคลทีส่ามทีม่าจากภาคประชาสงัคมเขา้

มามสี่วนรว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์ (Observer) ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งนัน้ๆ ตัง้แต่เริม่เขยีน

ทโีออารจ์นสิน้สุดโครงการ โครงการน้ีรเิริม่โดยองคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) มสี านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) และ

กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานของรฐัที่รว่มดแูลโครงการ 

2. การประเมินความเส่ียงในการเกิดคอรร์ปัชนัและการบริหารความเส่ียง (Corruption 

Risk Assessment  & Risk Management) เป็นโครงการทีใ่ชแ้นวคดิเดยีวกบัการลงทุนทาง

ธุรกจิทีต่อ้งมกีารศกึษาความเสีย่งทีจ่ะเกดิคอรร์ปัชนัในทุกขัน้ตอนของโครงการ ไมว่่ารปูแบบ

วธิกีารใดหรอืกระท าโดยใคร แลว้จดัใหม้กีารตระเตรยีมวางแผนบรหิารความเสีย่งเหล่านัน้ก่อน

การลงทุนเพื่อป้องกนัการสูญเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ โดยท าการศกึษา/ประเมนิรว่มกนัระหว่าง
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เจา้หน้าทีข่องรฐัระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้ชีย่วชาญอสิระ โครงการน้ีไดร้บัการสนบัสนุนจาก

องคก์รเพื่อการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) และส านกังาน กพร. เป็นผูร้ว่มผลกัดนั 

3. โครงการ CoST (Construction Sector Transparency Initiative)  เป็นโครงการทีร่เิริม่โดย 

World Bank ส าหรบัป้องกนัคอรร์ปัชนัในโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ โดยมแีบบแผนของการ

เปิดเผยขอ้มลูทีก่ระชบัเขา้ใจงา่ยเป็นประโยชน์และครอบคลุม เพื่อสรา้งการมสี่วนรว่มคดิรว่ม

ตรวจสอบของภาคประชาชนอยา่งโปรง่ใส โครงการนี้มสี านกังานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ (สคร.) และกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั เป็นผูร้ว่มผลกัดนั  

การน าเสนอมาตรการขององคก์รสากลเช่นนี้มขีอ้ดคีอื เป็นมาตรการทีไ่ดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่า

ปฏบิตัไิดจ้รงิ มบีทเรยีนความส าเรจ็และความผดิพลาดใหเ้ราเลอืกปฏบิตัโิดยมติอ้งเสยีเวลาเริม่ศกึษา

ใหมจ่ากศูนย ์เพยีงแต่ศกึษาปรบัปรงุใหเ้ขา้กบับรบิทของประเทศไทยกเ็ริม่ใชไ้ดท้นัท ี
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บทสรปุ 

การเปิดเผยใหส้าธารณชนไดท้ราบความเป็นไปและรว่มแสดงความคดิเหน็ต่อโครงการอย่าง

ต่อเนื่องครอบคลุมตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สุดโครงการ เช่น เป้าหมาย รปูแบบ การลงทุน วธิกีารด าเนินการ 

เทคโนโลยรีะยะเวลาทีใ่ชแ้ละการประเมนิคุณค่าของโครงการ เป็นตน้ จากประสพการณ์ทัว่โลกพบว่า

การเปิดใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมคดิรว่มตรวจสอบเช่นนี้ จะช่วยใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อใจ เกดิการ

ยอมรบัและสรา้งความรว่มมอืแบบยดืหยุ่นต่อโครงการของรฐัจนน าไปสู่การพฒันาไดอ้ยา่งยัง่ยนืได ้ 

ประเทศชาตยิงัไดร้บัประโยชน์โดยตรงจากการปฏบิตัมิาตรการลกัษณะน้ี กล่าวคอื มกีารใชง้บ 

ประมาณอยา่งคุม้ค่ามากยิง่ขึน้ เกดิโครงสรา้งพืน้ฐานหรอืโครงการพฒันาของรฐัทีม่คีุณภาพมากขึน้ 

การประหยดังบประมาณจนเหลอืเพยีงพอทีจ่ะน าไปใชใ้นภาระกจิทางเศรษฐกจิและสงัคมอื่น ตลอดจน

สามารถสรา้งความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนต่อการท าธุรกจิ อนึ่งเนื่องจากการจดัซือ้จดัจา้งของรฐัที่มกีารใช้

เงนิเป็นจ านวนมหาศาลมผีูเ้กีย่วขอ้งจ านวนมาก มาตรการเหล่านี้จะช่วยส่งเสรมิโครงการปฎริปูอื่น 

เช่น การบรหิารงบประมาณหรอืกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ไดเ้ป็นอย่างด ี

ความส าเรจ็ของมาตรการป้องกนัคอรร์ปัชนัในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัโดยการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน คือการเร่ิมต้นของวฒันธรรมในการด าเนินโครงการของภาครฐัอย่าง

โปร่งใสและเปิดกว้างยอมรบัการมีส่วนร่วมคิดร่วมตรวจสอบโดยภาคประชาชน เกิดมาตรฐาน

การท าธรุกิจอย่างรบัผิดชอบของภาคธรุกิจ เกิดค่านิยมใหม่ จิตส านึกใหม่ของประชาชนท่ีใส่ใจ

ในสมบติัของชาติและอนาคตของประเทศ  
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