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ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคอรร์ปัชนั* 

 

 รายงานนี้เป็นการรวบรวม “ผลงานของภาครฐัทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัของ

ประเทศ” ทีป่ระเมนิไดว้่า ผลงานนัน้สามารถสรา้งผลกระทบในวงกวา้งและท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคอื กลุ่มกฎหมาย และ กลุ่มมาตรการหรอืกลไก ดงันี้ 

 

กฎหมายต่อต้านคอรร์ปัชนั 

มกีารตรากฎหมายทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อปฏริปูระบบงานและการบรกิารของรฐั เพื่อความโปรง่ใสและ

การเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารสาธารณะ เพิม่อ านาจและประสทิธภิาพขององคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัภาครฐั ทีจ่ะ

ช่วยสรา้งการเปลีย่นแปลงในการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว 

ม ี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการฯ พ.ร.ฎ. การ

ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ และการแกไ้ข พ.ร.บ. ป.ป.ช.  

2. กฎหมายท่ีอยู่ในกระบวนการของ สปท. สนช. และรฐับาล  

มร่ีางกฎหมาย 3 ฉบบัทีส่ภาขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ (สปท.) ก าหนดเป็นเรื่องเรง่ด่วนทีต่อ้ง

ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ ไดแ้ก่ พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ร.บ. การกระท าทีเ่ป็น

การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ พ.ร.บ. คุม้ครองตดิตามทรพัยส์นิของ

แผ่นดนิคนืจากการทุจรติ และยงัมร่ีางกฎหมายส าคญัอีก 4 ฉบบั ทีจ่ะช่วยสรา้งเงือ่นไขไปสู่ความส าเรจ็ใน

การแกป้ญัหาคอรร์ปัชนัระยะยาว ไดแ้ก่ แกไ้ข พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารฯ ตรา พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลอาญาคดทีุจรติ

และประพฤตมิชิอบ พ.ร.บ. การโฆษณาประชาสมัพนัธภ์าครฐัฯ และกฎหมายจดัตัง้สถาบนัวเิคราะห์

งบประมาณประจ ารฐัสภา โดยมหีลกัการและวตัถุประสงคข์องกฎหมายพอสรุปมดีงันี้ 

                                                           
* โดย ดร. มานะ นิมติรมงคล เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)  22/5/2559 
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1. กฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว 

1.1. พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

เพื่อแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นทีม่มีานานของประชาชน ทัง้คนท ามาคา้ขายเลก็ๆ น้อยๆ ไปจนถงึ

พ่อคา้และนกัลงทุนจากต่างประเทศทีจ่ าเป็นตอ้งตดิต่อหน่วยงานของรฐัเพื่อขออนุญาต อนุมตั ิ จดแจง้ จด

ทะเบยีน ขึน้บญัช ี หรอื ออกเอกสารสทิธิ ์ เช่น ท าบตัรประชาชน เสยีภาษ ี ท าใบขบัขี ่ ขอสรา้งบา้น ขอใช้

ไฟฟ้าใชน้ ้าประปา เปิดรา้นขายของ แจง้ความทีโ่รงพกั ลงทะเบยีนผูส้งูอาย ุจดทะเบยีนการคา้ สรา้งโรงงาน

หรอืจา้งแรงงาน เป็นตน้  

ทีผ่่านมาการใหบ้รกิารของรฐัจ านวนมากนอกจากจะยุง่ยากสรา้งภาระเกนิจ าเป็นใหก้บัประชาชน

แลว้ ยงัเป็นช่องทางใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัเรยีกรอ้งสนิบนเอาจากผูไ้ปตดิต่อใชบ้รกิารจนสรา้งความเดอืดรอ้น

และเป็นตน้ทุนแก่ทุกคน ท าใหป้ระเทศตอ้งเสยีโอกาส เกดิความไมเ่ท่าเทยีมในการเขา้ถงึบรกิารของ

ประชาชน ความไมเ่ท่าเทยีมทางสงัคม - เศรษฐกจิและปญัหาอื่นๆ ตามมาอกีมาก 

กฎหมายนี้จงึก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัทีม่อียู่ประมาณ 4 หมืน่แห่งตอ้งทบทวนการใหบ้รกิาร

ประชาชนใหร้วดเรว็มขี ัน้ตอนชดัเจนตรวจสอบได ้ ลดการใชดุ้ลยพนิิจของเจา้หน้าทีแ่ละตอ้งมคีู่มอืบรกิารที่

ชดัเจน มขีอ้สงัเกตว่า กฎหมายน้ีเมือ่ใชร้ว่มกบั พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย จะช่วยให้

เกดิประสทิธภิาพสงูมากในการทบทวนขอบเขตและความจ าเป็นในการใชอ้ านาจอนุญาตอนุมตัขิองรฐั 

1.2 แก้ไข พ.ร.บ. ป.ป.ช.  

 เพื่อให ้ ป.ป.ช. มอี านาจมากขึน้ในการตรวจจบัและด าเนินคดคีอรร์ปัชนั และใหก้ฎหมายของไทย

สอดคลอ้งกบัอนุสญัญา UNCAC 2003 โดยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิทีส่ าคญั เช่น เพิม่ฐานความผดิ การเอาผดิ

ผูใ้หส้นิบน การเอาผดินิตบิุคคล การเอาผดิกรณคีนไทยไปตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศหรอืองคก์ร

นานาชาต ิ เพิม่ความชดัเจนในบทลงโทษคดคีอรร์ปัชนัใหม้โีทษถงึประหารชวีติ เพิม่บทบญัญตัทิีเ่อาผดิผูใ้ห้

สนิบนมากขึน้  

1.3 พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

 เพื่อใหม้กีารแก้ปญัหาคอรร์ปัชนัในระดบัโครงสรา้งอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดใหม้กีารทบทวนหรอื

ยกเลกิกฎหมายทีล่า้สมยั ไมเ่หมาะสมกบัเศรษฐกจิและสงัคมยคุปจัจบุนั ซึง่อาจยุง่ยากหรอืสรา้งภาระเกนิ
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จ าเป็นใหแ้ก่ประชาชนหรอืกฎหมายทีเ่ป็นช่องทางใหเ้กดิการทุจรติ เป็นตน้ โดยก าหนดใหต้อ้งมกีารทบทวน

กฎหมายเมือ่จ าเป็นหรอือย่างน้อยทุก 5 ปี กฎหมายน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 25 สงิหาคม 2558 ทีผ่่านมา 

 โดยหลกัสากล ก่อนการออกกฎหมายควรตอ้งมกีารพจิารณาผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory 

Impact Assessment) ว่าจะส่งผลกระทบกบัใครมากน้อยเพยีงใด และเมือ่เวลาผ่านไปเกดิการเปลีย่นแปลง

ขึน้มากมายในสงัคมรวมทัง้มกีฎหมายใหม่ๆ  เพิม่ขึน้มาก กค็วรทีจ่ะมกีารทบทวนกฎหมายทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลาที่

เหมาะสม 

 

2. กฎหมายท่ีอยู่ในกระบวนการของ สปท. สนช. และรฐับาล 

2.1 กฎหมายเร่งด่วนของ สปท. 

ก. พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั 

เพื่อใหเ้งนิของแผ่นดนิถูกใชไ้ปอยา่งรอบคอบกล่าวคอื ตอ้งเกิดประโยชน์คุ้มค่าของเงิน (Value of 

Money) มกีารควบคมุและลดการบริหารจดัการท่ีผิดพลาด (Mismanagement) เช่น การเลอืกโครงการ

ทีไ่มเ่หมาะสม การวางแผนบรหิารผดิพลาด คดัเลอืกบรษิทัทีป่รกึษา ผูร้บัเหมาหรอืผูข้ายสนิคา้หรอืผู้

ใหบ้รกิาร การก าหนดวงเงนิลงทุน การเลอืกผลติภณัฑห์รอืเทคนิคการผลติ การตรวจสอบคุณภาพ 

ก าหนดเวลาส่งมอบสนิคา้ทีเ่หมาะสม การรบัประกนัคุณภาพและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการลงทุน เป็น

ตน้ และสุดทา้ยตอ้งป้องกนัไม่ให้มีการรัว่ไหล (Corruption) และการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัพวกพอ้ง 

ดงันัน้ กฎหมายนี้จงึวางหลกัส าคญั เช่น ก าหนดกรอบปฎบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานขัน้ต ่าใหบ้งัคบัใช้

ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรฐั ทุกประเภทการจดัซือ้จดัจา้ง ก าหนดใหก้ารใชเ้งนิของแผ่นดนิตอ้งเป็นไป

อยา่งเขม้งวด ลดการใชดุ้ลยพนิิจของผูม้อี านาจ มมีาตรการเพื่อความคล่องตวัและยดืหยุ่นในกรณทีีจ่ าเป็น 

ยดึหลกัความคุม้ค่าและประสทิธภิาพจากการจดัซือ้จดัจา้ง มคีณะกรรมการ 5 คณะทีม่ผีูแ้ทนภาคประชาชน

เขา้มารว่ม โดยแต่ละคณะไดแ้บ่งแยกหน้าทีก่นัเพื่อใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุล สรา้งการมสี่วนรว่มของภาค

ประชาชนในการตรวจสอบ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรฐั ดว้ยการน ามาตรการเชงิป้องกนัมาใช ้ เช่น 

ขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และโครงการแนวรว่มปฎบิตัภิาคเอกชน (Collective Action Coalition : 

CAC) สรา้งระบบจดัเกบ็และการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยระบบอเิลค็ทรอนิกส ์มแีนวทางการปฎบิตัอิย่างเป็นธรรม

ต่อทุกฝา่ย มกีารพฒันาบุคลากรดา้นการจดัซือ้จดัจา้งใหม้คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะทางโดยไดร้บัการ
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ปลกูฝงัดา้นจรยิธรรมในวชิาชพีและไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเพื่อลดแรงจงูใจในการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยมชิอบ รวมถงึเพิม่บทลงโทษทีร่นุแรงต่อเจา้หน้าทีแ่ละผูส้ ัง่การทีทุ่จรติ 

ข. พ.ร.บ. การกระท าท่ีเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 เนื่องจากมพีฤตกิรรมคอรร์ปัชนัมากมายทีไ่มส่ามารถเอาผดิไดต้ามกฎหมายทัว่ไป เช่น การใช้
อ านาจหน้าทีห่รอืมพีฤตกิรรมหรอืใชอ้ทิธพิลและบารมขีองนกัการเมอืงทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์กบับุคคลใน
ครอบครวั บุคคลใกลช้ดิหรอืพวกพอ้ง การกระท าทีท่ าใหผ้ลประโยชน์ของรฐัเสยีหาย เช่น การใชท้รพัยส์นิ
เวลาราชการ บุคลากร สิง่อ านวยความสะดวกของหน่วยงานไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่น เป็นตน้  

 แมเ้รือ่งนี้จะมกีารบญัญตัไิวบ้างส่วนในรฐัธรรมนูญแต่กย็งัขาดความชดัเจนจงึตอ้งมกีารก าหนด
รายละเอยีดขึน้มา เช่น คนทีไ่ดร้บัประโยชน์ การกระท าใดทีถ่อืเป็นความผดิ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ลกัษณะของผลประโยชน์ อะไรผลประโยชน์ส่วนรวมหรอืส่วนตวั การกระท าตอ้งหา้ม และบทลงโทษ เป็น
ตน้ กฎหมายน้ีจึงช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและวางแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรฐั
ตามหลกัการแยกบทบาทและผลประโยชน์ของบคุคลไมว่่าจะเป็นผูป้ฏบิตังิานหรอืผูบ้รหิารออกจาก
หน่วยงานของรฐัอยา่งเดด็ขาด ทัง้หน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รอสิระ องคก์ารมหาชนและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 พฤตกิรรมตวัอยา่ง เช่น การรบัของขวญัของทีร่ะลกึมลูค่าเกนิกว่า 3 พนับาท รบัเลีย้งอาหาร 
การพาเทีย่ว การออกกฎหมาย/ค าสัง่/นโยบาย ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บุคคลใด การหา้มขา้ราชการทีอ่อก
จากราชการแลว้ไปท างานใหเ้อกชนทีม่ลีกัษณะงานตรงกบังานในอ านาจหน้าทีข่องตนขณะรบัราชการ 
ภายในเวลา 2 ปี ก าหนดใหส้ญัญาใดๆ กต็ามตอ้งตกเป็นโมฆะ หากพบว่ามลีกัษณะเป็นการขดักนัแห่ง
ผลประโยชน์ หา้มการก้าวก่าย แทรกแซงการแต่งตัง้โยกยา้ยขา้ราชการ เป็นตน้ 

 Conflict of Interest อาจเรยีกในภาษาไทยไดแ้ตกต่างกนั เช่น ผลประโยชน์ทบัซอ้น การมสี่วน

ไดส้่วนเสยี การขดักนัแห่งผลประโยชน์ แต่การทีก่ฎหมายใชช้ื่อขึน้ตน้ว่า “การกระท า......” เป็นเพราะการ

ขดักนัแห่งผลประโยชน์จะถอืเป็นความผดิกต่็อเมือ่มกีารกระท าหรอืการใชอ้ านาจแลว้ ไมว่่าจะเกดิประโยชน์

แก่บุคคลตอ้งหา้มตามกฎหมายหรอืไมก่ต็าม  

ค. พ.ร.บ. คุ้มครองติดตามทรพัยสิ์นของแผ่นดินคืนจากการทุจริต 

 เพื่อสรา้งหลกัประกนัว่าทรพัยส์นิของแผ่นดนิทีถู่กโกงไปจะถูกน ากลบัคนืมาไดไ้มว่่าจะถูกโยกยา้ย

ซุกซ่อนอยูใ่นหรอืนอกประเทศแมจ้ะถูกแปรสภาพไปแลว้กต็าม โดยกฎหมายน้ีจะแสดงใหป้ระเทศอื่นเหน็ว่า 

ไทยจะโอนยา้ยทรพัยส์นิทีเ่กดิจากการคอรร์ปัชนัของชาตอิื่นกลบัคนืไปเช่นกนัตามหลกัการในอนุสญัญา 

UNCAC 2003 
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 กฎหมายนี้ยงัก าหนดใหค้นโกงและผูใ้ดกต็ามทีรู่เ้หน็เป็นใจ ผูส้นบัสนุนช่วยเหลอืดว้ยประการใดๆ 

ตอ้งส่งคนื รบัผดิชอบและชดใชต่้อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ และหากผูก้ระท าเช่นว่านัน้เป็นนิตบิุคคล คนที่

เป็นปรกึษา กรรมการและผูจ้ดัการของนิตบิุคคลกต็อ้งร่วมรบัผดิดว้ย โดยความรบัผดินี้ไม่มอีายคุวาม 

2.2 กฎหมายส าคญั 4 ฉบบั ทีจ่ะช่วยสรา้งเงือ่นไขสู่ความส าเรจ็ในการแกป้ญัหาคอรร์ปัชนัระยะยาว  

ก. พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ...  

 เพื่อเป็นเครือ่งมอืปฏริปูระบบราชการใหม้กีารน าขอ้มลูต่างๆ ทีม่อียูไ่ปใชป้ระโยชน์เพื่อใหเ้กดิการ

พฒันาและการตรวจสอบอย่างบรูณาการ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวทางรฐับาลดจิติอลและหลกัการของ 

UNCAC 2003 ดว้ย กฎหมายน้ีจะช่วยสรา้งความโปรง่ใสในการด าเนินงานของรฐั เพื่อสรา้งความรบัผดิชอบ

ในการใชง้บประมาณ การด าเนินโครงการและการบรหิารงานของรฐั และจะส่งผลให้การท างานของ

เจา้หน้าทีร่ฐัมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้จากการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมรีะเบยีบวนิยัและความรบัผดิชอบ ซึง่ทีผ่่านมา

การบงัคบัใช ้ พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารฯ พ.ศ. 2540 มปีญัหาอยูม่ากจงึสมควรยกเลกิไป กฎหมายใหม่นี้

ตอ้งการท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูเป็นเรือ่งบงัคบัและไดร้บัการคุม้ครองจากกฎหมาย ขอ้มลูตอ้งถูกเปิดเผย

โดยเรว็ในรปูแบบทีเ่หมาะสม เป็นระบบและเขา้ถงึง่าย ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการในร่างรฐัธรรมนูญทีใ่หส้ทิธิ

ของประชาชนและผูบ้รโิภคในการรบัรูข้อ้มลูสารสาธารณะ และแนวทางการปฏริปูประเทศทีใ่หม้กีารพฒันา

ระบบสารสนเทศ ระบบการใหข้อ้มลูขา่วสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองของรฐั 

ข. การจดัตัง้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหก้ารด าเนินคดเีอาผดิและลงโทษคนโกง

เป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เป็นการจดัตัง้ศาลช านญัพเิศษทีม่คีวามช านาญในการพจิารณาคดี

ทุจรติประพฤตมิชิอบทีใ่ชว้ธิพิจิารณาคดแีบบไต่สวนเช่นเดยีวกบั ป.ป.ช.  

ค. ตรา พ.ร.บ. การโฆษณาประชาสมัพนัธภ์าครฐัฯ เพื่อป้องกนัคอรร์ปัชนัและการแทรกแซงครอบง า

สื่อมวลชนดว้ยงบประมาณและทรพัยากรของรฐั โดยก าหนดเงือ่นไขการโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสม

และวางกลไกตรวจสอบการโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นไปอย่างคุม้ค่า ไมร่ ัว่ไหล เพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบั

หน่วยงานและประชาชน มใิช่ประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อประชาสมัพนัธต์วัผูม้อี านาจและพรรคการเมอืง 

ง. จดัตัง้สถาบนัวิเคราะห์งบประมาณประจ ารฐัสภา เพื่อเป็นกลไกถ่วงดุลการใชอ้ านาจระหว่างฝ่ายนิติ

บญัญตัแิละฝา่ยบรหิารเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดจากการจดัท างบประมาณของประเทศ โดยจดัตัง้สถาบนั

ทางวชิาการทีเ่ป็นอสิระและเป็นกลาง ด าเนินงานตามหลกัวชิาการ มรีะบบศกึษา ตติตามและประเมนิ เกบ็
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รวบรวมขอ้มลูการใชง้บประมาณ มกีารวเิคราะหเ์พื่อใหก้ารจดัท างบประมาณสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์

ระยะสัน้และระยะยาวของประเทศ โดยศกึษาความสมัพนัธก์บัแผนพฒันาเศรษฐกจิและยทุธศาสตรข์องชาติ 

 

ความเหน็ 

  กฎหมายเหล่านี้จะเป็นหลกัประกนั เป็นกตกิาและเป็นแนวทางปฏบิตัขิองสงัคมทีม่คีวามหลาก 

หลายและเมือ่น ามาใชร้วมกนั กฎหมายจะกลายเป็นเครือ่งมอืทีม่พีลงัในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามี

ส่วนรว่มในการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัของประเทศ ช่วยใหก้ารท างานของรฐัมคีวามโปรง่ใสและเป็นธรรม ลด

โอกาสลดแรงจงูใจของนกัการเมอืงและขา้ราชการในการแสวงหาอ านาจ และท าใหร้ฐัสามารถตดิตามเอาผดิ

และลงโทษคนโกงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่จากการตดิตามพบว่ากฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ลว้ คอื พ.ร.บ. 

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตฯ และ พ.ร.ฎ. การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ มี

ความกา้วหน้าในการน าไปท าความเขา้ใจกบัประชาชนและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิการบงัคบัใชต้าม

วตัถุประสงคข์องกฎหมายน้อยมาก ขณะทีก่ฎหมายส าคญัอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นกระบวนการนิตบิญัญตักิด็ าเนินไป

อยา่งล่าชา้และไมแ่น่นอนเช่นเดยีวกนั ตวัอยา่งเช่น เรื่องการจดัตัง้องคก์รอสิระคุม้ครองผูบ้รโิภคที่สามารถ

กระตุน้ใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์การต่อสูก้บัถูกเอารดัเอาเปรยีบการโกงเลก็โกงน้อยทีเ่ป็นเรือ่ง

ใกลต้วั กลบัถูกตดัออกไปอยา่งน่าเสยีดาย จงึตอ้งขอใหทุ้กท่านทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัสรา้งความเขา้ใจและให้

การสนับสนุนกฎหมายต่างๆ อยา่งจรงิจงัต่อไป 

 

มาตรการและกลไกการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

มกีารใชอ้ านาจของรฐับาลตาม พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฯ อ านาจของ คสช. ตาม

รฐัธรรมนูญฯ มาตรา 44 เพื่อออกมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ปัญหาคอรร์ปัชนัของประเทศ ตาม

ข้อเสนอแนะของภาคประชาชนและท่ีเป็นนโยบายของนายกรฐัมนตรีเอง โดยส่วนมากเป็นการ

คดัเลือกและออกแบบตามแนวทางสากล ท่ีมุ่งหวงัให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกบั

สภาพสงัคมและการเมืองไทย มาตรการและกลไกเหล่านี้บางเรือ่งยงัไดผ้่านการศกึษาและเสนอแนะของ 

สปช. และ สปท. ดว้ย จงึท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัรว่มกนัของหลายฝ่ายในสงัคม โดยมาตรการและกลไกที่

สามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงในการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัของประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ีมดีงัน้ี 
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การรณรงคส์ร้างค่านิยม “คนไทยไม่โกงและไม่ยอมให้ใครโกง” *** 

1. มมีต ิครม. และ คตช. ใหบ้รรจหุลกัสตูร “โตไปไมโ่กง” ในการเรยีนการสอนนกัเรยีนชัน้ประถมใน

โรงเรยีนของรฐัทัว่ประเทศ 

2. การรณรงคต่์อตา้นคอรร์ปัชนัตามโครงการ “ส านึกไทยไมโ่กง”  

 

การบริหารจดัการ 

1. ใช ้ม.44 ในการแก้ปญัหาอย่างรวดเรว็ เช่น กรณบุีกรกุป่าสงวน และ โยกยา้ยขา้ราชการสเีทา  

2. ออกค าสัง่ คสช.ที ่69/2557 เรือ่งมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในวง

ราชการ เพื่อกระชบัและเรง่รดัการตดิตามแกไ้ขปญัหา 

3. สนบัสนุนความเขม้แขง็ของ ป.ป.ช. เช่น 1) การอนุมตังิบประมาณอยา่งเพยีงพอเป็นครัง้แรกใน

ประวตัศิาสตรใ์หแ้ก่ ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ 2558 2) บรรจขุา้ราชการขา้ราชการใหม ่ป.ป.ช. มาก

ถงึ 760 ต าแหน่ง 

4. เพิม่ศกัยภาพของ ป.ป.ท. เช่น เพิม่บุคลากร แกไ้ขกฎหมายใหม้คีวามเป็นอสิระมากขึน้ 

5. สนบัสนุนการสรา้งความสมบรูณ์ของระบบรฐับาลอเีลค็ทรอนิค e - GOV. และ มมีต ิครม. ให้

ประเทศไทยเขา้เป็นสมาชกิองคก์ร “รฐับาลโปรง่ใส” (Open Government Partnership - OGP) *** 

6. รว่มมอืกบัภาคเอกชนท า “โครงการสงัคายนากฎหมาย (Regulatory Guillotine)” โดยยกเลกิ

กฎหมายทีล่า้สมยั ไมเ่หมาะสมหรอืหมดความจ าเป็น เพื่อความสะดวกและลดภาระของประชาชน 

ลดปจัจยัหรอืเงือ่นไขทีก่่อใหเ้กดิคอรร์ปัชนั จากกฎหมายทีม่มีากกว่า 1 แสนฉบบั โครงการน้ียงัช่วย

เพิม่ศกัยภาพในการใช ้พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ และ พรฎ.การทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมายฯ  

 

มาตรการและกลไกใหม่เพ่ือการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

1. ตัง้ คณะกรรมการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาต ิ(คตช.) โดยการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน *** 

คณะกรรมการน้ีจดัตัง้โดยอ านาจของ คสช. เพื่อก าหนดนโยบายแนวทางในการต่อสูก้บัคอรร์ปัชนั

อยา่งเรง่ด่วน 
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2. ตัง้ ศูนยอ์ านวยการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) โดยการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน ศูนยน์ี้

จดัตัง้ตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฯ มบีทบาทเป็นหน่วยงานปฏบิตัแิละขบัเคลื่อน

นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัคอรร์ปัชนัโดยเรง่ด่วน เช่น 

ก. บรูณาการงบประมาณ การขบัเคลื่อนโครงการ การแลกเปลีย่นขอ้มลูและการท าคดคีอรร์ปัชนั ***  

ข. เปิดเวบ็ไซต ์ใหป้ระชาชนตดิตามคดคีอรร์ปัชนัทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชนเพื่อให้ทราบถงึ         

การเร่งรดัคดอีย่างเอาจรงิเอาจงั                                                                                                 

ค. สนบัสนุนบทบาทและความเขม้แขง็ของศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติประจ ากระทรวง (ศปท.)

ทีจ่ดัตัง้อยูแ่ลว้ แต่มขีอ้จ ากดัในการท างานอยา่งมากท าใหท้ีผ่่านมาไม่เกดิประโยชน์เท่าทีค่วร 

3. ตัง้ คณะกรรมการนโยบายก ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ทีก่ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัอิยา่ง

เป็นระบบเพื่อแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัในรฐัวสิาหกจิ *** 

4. มมีต ิครม. ใหใ้ช ้ขอ้ตกลงคณุธรรม (IP) มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่

ภาครฐั (CoST) มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการสกดัทรพัยากรธรรมชาต ิ(EITI)  

5. จดัตัง้ศาลอาญาแผนกคดทีุจรติและประพฤตมิชิอบ ** 

6. นายกฯ ท าตวัเป็นแบบอย่างดว้ยการมนีโยบายไมใ่หน้ าภาพตวัท่านเองไปขึน้ป้ายโฆษณาอยา่งไมม่ี

เหตุผล ซึง่สอดคลอ้งกบัความพยายามแกไ้ขปญัหาทุจรติในการโฆษณาประชาสมัพนัธภ์าครฐั 

7. ใหห้น่วยราชการบนัทกึวดิโีอเทปการประมลูจดัซือ้จดัจา้งเพื่อเป็นหลกัฐานเอาผดิหากมกีารทุจรติ 

 
ความเหน็  

มาตรการและกลไกทีม่ใีนวนันี้ ยงัมขีอ้จ ากดัในการขบัเคลื่อนอยูม่ากและในอนาคตอาจถูกยกเลกิ
หรอืถูกบดิเบอืนไปตามวาระและนโยบายของผูน้ ารฐับาลแต่ละยคุ ส่วนกฎหมายแม้จะมีความยัง่ยืนกว่า 
แต่มีบ่อยครัง้ท่ีพบว่า ในทางปฏิบติัมกัมีปัญหาในการออกกฎหมายลกู การตีความและการบงัคบัใช้
ท่ีไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคเ์ดิมท่ีประชาชนคาดหวงั ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมกีารสรา้งการรบัรูข้อง
ประชาชนและเจา้หน้าทีข่องรฐัผูป้ฏบิตัเิสยีแต่ตน้ รวมถงึสรา้งมาตรการกลไกต่างๆ เพื่อความคล่องตวัและ
ใหเ้ป็นเครือ่งมอืปฏบิตัขิองกฎหมายดว้ย  
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บทสรปุ 

 การปฏริปูการต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหไ้ดผ้ลระยะยาว นอกจากตอ้งมกีารรณรงคส์รา้งความตื่นตวัและให้

ความรูก้บัประชาชน นกัธุรกจิและเจา้หน้าทีข่องรฐัอย่างมยีทุธศาสตร ์ ต่อเนื่องและทุ่มเทแลว้ ผูน้ ารฐับาลยงั

ตอ้งแสดงถงึความมุง่มัน่และท าตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนดว้ยการก าหนดนโยบาย

หรอืกลไกทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัไดอ้ย่างหลากหลายและใหก้าร

ปกป้องอยา่งเหมาะสม รวมทัง้สรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิระบบและโครงสรา้งทีส่ าคญัของสงัคม เช่น 

กฎหมายทีไ่มเ่หมาะสมกบัยุคสมยัแลว้ การปฏริปูต ารวจ ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม ปฏริปูการศกึษา การ

แกไ้ขระบบอุปถมัภ ์สรา้งระบบการเมอืงทีโ่ปรง่ใสและรบัผดิชอบ เป็นตน้  

น่ายนิดมีากว่า กฎหมาย มาตรการและกลไกเพือ่การต่อต้านคอรร์ปัชนัเหล่าน้ี                

มาจากการท างานร่วมกนัระหว่างรฐักบัประชาชน ทีผ่า่นการศึกษา เสนอแนะ คดัเลือก  

และออกแบบให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทย  แม้ขณะน้ีจะมีอปุสรรคอยู่มากในขัน้ตอน

ปฏิบติั แต่ถือได้ว่า “ผลงานการแก้ไขปัญหาคอรร์ปัชนัของประเทศในช่วงสองปีน้ี            

มีความก้าวหน้ามากทีส่ดุนับตัง้แต่มีการใช้รฐัธรรมนูญ ปี2540 เป็นต้นมา” 

 

 

    ----------------------------------- 


