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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให (1) เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการ และกลไก
ขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา CPI ของประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking)
รวมถึงการเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practices) (3) เพื่อเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการของ
ภาครัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นจากชาวตางชาติ อันจะ
นําไปสูการยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยใหดีขึ้น
รายงานการศึกษานี้เปนการศึกษารูปแบบพรรณนา มีการวิเคราะหและทบทวนสถานการณ
การทุจริต แหลงขอมูลที่สําคัญประกอบดวย งานวิชาการที่เกี่ยวของกับสถานการณและแนวโนม
การทุจริตและการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จากนั้นนํามา
อธิบายในการตอบคําถามการศึกษา โดยวิเคราะหจากขอมูลการวิเคราะหสถานการณคาคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) และขอมูลกลไกขับเคลื่อนของหนวยงาน
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศไทย มุงศึกษา
เพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการในเรื่องของการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทย เพื่อเปนการ
ยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหดีขึ้น
การวิเคราะหขอมูลดังกลาวเปนการศึกษาการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก
เอกสาร งานวิจัย บทความ แลวนําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดทําการสรุป พบวา
1) ในการศึกษามาตรการและกลไกขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา
CPI ของประเทศไทยนั้น องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (TI) เห็นความสําคัญของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหารที่รวบรวมโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum (WEF) วา
การประกอบธุรกิจ ในประเทศเหลานั้น มีความสะดวกในระดับใด มีปจจัยใดบางที่เปนปญหาและ
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ หนวยงานที่เปนผูทําหนาที่จัดเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร
ในประเทศไทย คือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สําหรับแนวทางการยกระดับคาคะแนน CPI นั้นเนื่องจากกลุมเปาหมายที่ตอบ
แบบสอบถามคือ นักธุรกิจหรือนักลงทุนทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ ที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ดังนั้น การยกระดับคาคะแนน CPI ของแหลงขอมูลนี้จึงจําเปนตองสรางความรูความ
เขาใจใหกับนักธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทย ซึ่งการจัดใหมีฐานขอมูลของภาครัฐที่ดี และ
สามารถสื่อสารใหแกนักธุรกิจตางชาติใหมีความรูความเขาใจสถานการณภายใตบริบทของประเทศไทย
อันจะสงผลตอภาพลักษณของการบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได รวมทั้ง
ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ ข อ ร อ งเรี ย นของนั ก ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด จากการให บ ริ ก ารภาครั ฐ หรื อ การเรี ย ก
รับสินบนจากเจาหนาที่รัฐ และพยายามที่จะแกไขปญหาขอรองเรียนใหสําเร็จลุลวงไปได เพื่อแสดง
ความตั้งใจจริงของหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาวดวย
2) การเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking) รวมถึงการเรียนรูวิธี
ปฏิบัติ ที่เปนเลิศ (Best Practices) จากมาตรการในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ

จ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส แลวนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวาทั้ง 2 ประเทศนี้
มีความกาวหนาอยางรวดเร็วและมีความจริงจังในการตอตานการทุจริต เห็นไดจากการที่ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนสจะเนนการปรับปรุงกระบวนการและระบบงานภายในหนวยงานของ
รัฐเปนอันดับแรก ตอมาจะเนนที่ตัวขาราชการ เจาหนาที่ของภาครัฐ เพื่อลดโอกาสการในการกระทํา
การทุจริต สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานตอตานการทุจริต 2 หนวยงาน คือ สํานักงาน ป.ป.ช. และ
สํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเชนเดียวกัน ดังนั้นควรมี
แนวทางรวมกันในการปรับปรุงแกไขและพัฒนากระบวนงานใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในทุกกระบวนงานเพื่อใหทุกระบบงานสามารถตรวจสอบได และเปน
อีกจุดหนึ่งที่จะสรางความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน
จากตางประเทศ
3) การเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการของ
ภาครัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต บอยครั้งที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ “ตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น” ทุกรูปแบบ และสวนใหญมุงเนนกําหนดเปนตัวกฎหมาย มากกวาความใสใจ
อยางแทจริงในการแกปญหาอยางยั่งยืน เพื่อสรางอุปนิสัยระยะยาว รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาด ผูศึกษาเห็นวา ตองมีการกําหนดมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว เพื่อรับมือ
กับปญหาการทุจริต รวมถึงประสานความรวมมือกับองคกรในตางประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเสริมสรางกระบวนการทํางานในการควบคุม
ตรวจสอบการทํางาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางโปรงใส
รายงานการศึกษาฉบับนี้สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน คือ มุงใหหนวยงานตาง ๆ
ไดมีการนํามาตรการหรือกลไกของภาครัฐตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานมาปรับใชภายใต
บริบทการทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปพรอม ๆ กัน อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ โดยความรวมมือรวมใจของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ดังนี้
1) การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย
ตองมีกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวดานการสรางและปลูกฝงคานิยม หรือคุณธรรม
โดยผ า นสื่ อ สารมวลชนและภาคประชาชน เพื่ อ นํ า เสนอเรื่ อ งราวที่ ดี ง าม ร ว มสร า งความสุ จ ริ ต
ปลอดจากการการคอรรัปชั่น รวมถึงนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในหนวยงานราชการอยางจริงจัง
ทั้งในรูปแบบของการใหความรู การสรางความเขาใจ และสงเสริมการประยุกตใชในทุกระดับ คือ ทั้ง
ระดับองคกรและระดับบุคคล
2) การนําไปใชประโยชนเชิงปฏิบัติการ
ตองสรางการมีสวนร วมจากภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวข องอย างแท จริง
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของสํานักงาน ป.ป.ท. เปนที่ยอมรับและไดรับความรวมมือจากประชาชน
ในการปฏิ บัติงาน รวมทั้ งควรให ความสํ าคัญกับการสรางชุ มชนที่เขมแข็ง ใหภาคประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการทุจริต โดยใหยึดวาเปนภารกิจของคนทั้งประเทศในการรวมมือกันใหสังคมไทยปลอด
การทุจริตคอรรัปชั่น

ฉ
สุดทาย การจัดทํารายงานการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนไปที่นโยบายของรัฐบาลที่กลาวไววา
“คนโกงรายเกาตองหมดไป คนโกงรายใหมตองไมเกิด และไมเปดโอกาสใหโกง” เปนแนวนโยบายหลัก
อยางไรก็ ดี การขั บ เคลื่ อนนโยบายของรัฐ บาลในการตอ ตานการทุจริตเพื่อ ยกระดับคาดัชนีชี้วั ด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ทุกหนวยงาน ควรจะตองริเริ่มดําเนินการในวันนี้ ไมใชเพียงการออกมา
ประกาศเทานั้นแตไมลงมือทํา เชนเดียวกับที่มีการกลาวไววา “Action is louder than words”
หรือ การกระทําสําคัญกวาการพูด

ช
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รายงานการศึ ก ษาส ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งลงได ด ว ยดี เพราะผู ศึ ก ษาได รั บ การ
ชวยเหลือและไดรับความกรุณาอยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล อาจารยที่ปรึกษา
เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน สันตะบุตร และ ดร. กาญจนา วานิชกร ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา
ในการให คํ า ปรึ ก ษา ตรวจสอบและให ข อ เสนอแนะที่ เ ป น ประโยชน ต อ การศึ ก ษาส ว นบุ ค คลนี้
ทุกขั้นตอน ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานแหงสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวง
การตางประเทศ ที่ไดถายทอดความรูใหแกผูศึกษา ใหคําปรึกษาและปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ จน
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ภูมิวิศาล เกษมศุข
สิงหาคม 2560

ซ

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.5 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การวิเคราะหขอมูลของสถานการณจากคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต
ของประเทศไทย (CPI)
3.2 เปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไกการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของประเทศอาเซียนอื่น ๆ เพื่อมาพัฒนาและประยุกตปรับใชกับ
บริบทของประเทศไทย (Benchmarking)
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สถานการณการทุจริตในภาพรวม
4.2 ขอเสนอแนะและมาตรการขับเคลื่อนกลไกการตอตานการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคาดัชนีชี้วัดคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย
4.3 บทสรุป
บรรณานุกรม
ประวัติผูเขียน

ง
ช
ซ
ฌ
ญ
1
1
5
6
6
6
8
8
16
16
17
19
25
35
35
39
45
49
51

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 คะแนนของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนในระดับอาเซียน
ตารางที่ 2 แสดงคาคะแนน Corruption Perception Index ภูมิภาคอาเซียน
ยอนหลัง 5 ป
ตารางที่ 3 หนวยงานและการเปรียบเทียบมาตรการการแกไขปญหาการทุจริต

32
35
38

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2

สามเหลี่ยมทุจริต
ภาพการเปรียบเทียบคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย
ในกลุมอาเซียน

9
19

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมโลกไดตระหนักวาความโปรงใสเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกัน การคอรัปชั่น
สามารถทําใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึงมิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง
ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการและแนวทางสราง ความโปรงใสใหเปน
รูปธรรม เพื่อใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่วา “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความตองการของประชาชน”
รัฐบาลไดบริหารงานภาครัฐอยางโปรงใส เปนรูปธรรม แตก็ยังมีชองวางซึ่งสงผลใหเกิด
ปญหาการทุจริต สําหรับประเทศไทยนั้น ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาชานาน และสงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง แมจะไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยไดกําหนดปญหา
การทุจริตอยูในนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือแนวนโยบายบริหารราชการแผนดินของรัฐ แตการแกไข
ปญหาทุจริตยังไมเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมอยางแทจริง อีกทั้ง ยังไดทวีความรุนแรงและมีความ
ซับซอนยากตอการตรวจสอบมากขึ้น จะเห็นไดวากลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีแนวโนม การเกิด
การคอรรัปชั่นสูงกวาประเทศพัฒนาแลว และปญหาการทุจริตนี้เองนําไปสูปญหาทาง การเมืองสงผล
ในทางลบตอเสถียรภาพความมั่นคงของการบริหารงานของรัฐบาลอีกดวย แมวา หลายประเทศได
กาวเขาสูความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม มีการนําหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีมาใชในการบริหารงานภาครัฐแตปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป แตละประเทศจึงพยายามหา
แนวทางแกไขปญหาดังกลาวใหทันตอเหตุการณซึ่งมีเปลี่ยนแปลงเปนระยะ อยางตอเนื่อง โดยอาศัย
ขอมูลจากองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) 1
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) กอตั้งเมื่อ ป พ.ศ.
2536 (ค.ศ. 1993) และมีสํานักงานเลขานุการตั้งอยูที่กรุงเบอรลิน สหพั นธส าธารณรัฐเยอรมนี
เปนองคการไมมุงหวังผลกําไรโดยมีองคกรภาคประชาสังคมระดับโลกซึ่งมีเครือขายใน 120 ประเทศ
ทั่วโลก ไดประกาศคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป
2559 (2016) ปรากฏวา 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ไดคะแนนต่ํากวา 50 คะแนน สําหรับ
1

แหลงที่มา: https://www.transparency.org/whoweare/organisation/ [26 มิถุนายน 2560].

2
ประเทศ ที่ไดอันดับหนึ่งยังคงเปนประเทศเดนมารกและนิวซีแลนด 90 คะแนนเทากัน ขณะที่ประเทศ
จาก ทวีปเอเชียอยางสิงคโปรอยูอันดับที่ 7 ได 84 คะแนน ในสวนของประเทศไทยได 35 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ไดลําดับที่ 101 เมื่อเทียบกับป 2558 ได 38 คะแนน
อยูอันดับ 76 จาก 168 ประเทศ 2 ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดที่สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ปญหาการทุจริตในระดับที่สูงและผลของคะแนนดังกลาวนี้ทําใหถูกเขาใจวาประเทศไทยเปนประเทศ
ที่มีปญหาการทุจริตในระดับที่สูงขึ้นมากกวาในอดีตทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศและ
การบริหารงานของภาครัฐ สงผลใหประชาชนตองไดรับบริการสาธารณะที่ไมมีคุณภาพ นักลงทุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักลงทุนตางชาติจะขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยที่มีความเปนไปไดสูง
ในการใชอํานาจโดยมิชอบ และนํามาซึ่งการเรียกผลประโยชนจากนักลงทุนเหลานั้นเพื่อแลกกับ
การอนุญาตใหเอกชนดําเนินการในกิจการที่รัฐจะตองทํา ซึ่งรัฐเองก็ไมสามารถตรวจสอบการกระทํา
ดังกลาวไดโดยงาย และถึงแมวารัฐบาลไทยทุกรัฐบาลจะประกาศแผนนโยบายชาติวาดวยการปองกัน
และปราบการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ และออกนโยบายเร ง ด ว น มาตรการที่ เ ข ม งวด รวมทั้ ง แผนการ
ดําเนินการในการตอตานปญหาการทุจริต สําหรับประเทศไทยนั้นองคกรเพื่อความโปรงนานาชาติแหง
ประเทศไทยกอตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2543 องคกรนี้เปนผูนําในการตอสูและตอตานการทุจริต โดยมี
ภารกิจที่สําคัญคือสรางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ใหโลกปราศจากการทุจริต
นอกจากนี้ ในสายตาขององค ก รระหว า งประเทศหลาย ๆ องค ก ร อาทิ ธนาคารโลก
(World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และ
องคการ เพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation
and Development: OECD) พบวา องคกรระหวางประเทศเหลานี้ลวนใหความสําคัญกับการขจัด
ปญหาการทุจริต และการสรางใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
การคอรรัปชั่นถือเปนปญหาสําคัญระดับประเทศที่สังคมไทยจะตองตระหนักถึงการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตองรวมกันนํากรอบคุณธรรม จริยธรรม มากําหนด
เปนพื้นฐานการดําเนินงานขององคกร ในสวนภาคประชาชนจําเปนที่จะตองไดรับการปลูกฝงคานิยม
ของความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต
ส ง เสริ ม การทํ า งานในลั ก ษณะการบู ร ณาการกั บ ทุ ก ภาคส ว นให มี ส ว นร ว มในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคการเมือง องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานภาครัฐที่
นับเปนหนวยงานที่มีความสําคัญและเปนหลักของการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายประชาสังคมตอการขับเคลื่อนงานดานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการขยายความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนา
กลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่มีแนวโนมเปนอาชญากรรมขามชาติไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
เรงพัฒนาบุคลากร ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงพัฒนากลไก
ด า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งให มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ
1

2

THAIPUBLICA, ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันโลก ป 2559, [ออนไลน], 2559, แหลงที่มา:
http://thaipublica.org/2017/01/corruption–perceptions–index–2016–thailand/ [26 มิถุนายน 2560].

3
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ไดมี การกําหนดใหแผนขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานภาครัฐ
จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการขับเคลื่อน
รวมกันอยางเปนรูปธรรม และมีความชัดเจนในการประสานงานมีการนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลมาใชใน การทํางาน โดยใชความรวมมือระหวางองคกรอิสระกับเครือขายภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศไทยกอนมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผนดินใน
วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557โดยมี ค ณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) เข า มาปกครองประเทศ
สถานการณมีความรุนแรง ซับซอนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงพฤติการณ กลไกการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่มีอยูไมมีประสิทธิผล รวมถึงโครงสรางระบบราชการออนแอเนื่องจากถูกระบบการเมือง
เขามาแทรกแซง ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมขาดความเขมแข็ง ซึ่งสงผลกระทบตอ การบริหาร
ราชการและการเบิกจายงบประมาณแผนดิน และโครงสรางระบบราชการของประเทศไทย
ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช) มีคําสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และในวันที่ 12 กันยายน 2557
รัฐบาลแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติทั้งหมด 11 ดาน โดยในขอ 10 เปนนโยบายในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี ธรรมาภิบาลและการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นโยบายนี้ ไดกําหนดใหการแกไข
ปญหาการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและแกไขปญหาใหทันกับ
สถานการณการทุจริตของประเทศ ดวยวิธีการเสริมสรางกลไกการแกไขปญหาแบบใหมเพื่อกระตุน
กลไกการแกไขปญหาแบบเกาซึ่งกําหนดเปาหมายให “คนโกงรายเกาตองหมดไป คนโกงรายใหมตอง
ไมเกิด และไมเปดโอกาสใหมีการโกง” โดยมีการดําเนินการการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ภาครัฐใน 3 ระดับ ดังนี้
1). ระดับนโยบาย
คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช) ได มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
แหงชาติ (คตช.) ตามคําสั่งที่ 127/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ
ลงวันที่15 ธันวาคม 2557 ทําหนาที่เปนผูกําหนดแนวนโยบายระดับรัฐบาลเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
โดย ซึ่งมี หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนประธาน
2). ระดับปฏิบัติ
สําหรับการแกไขปญหาการทุจริตอยางยั่งยืนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีไดมี การจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2557
เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย อํ า นวยการต อ ต า นการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ลงวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2557 โดยมี
รัฐ มนตรี วาการกระทรวงยุ ติธรรม เปนผูอํานวยการศูนยแ ละมีการประกอบกําลังจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตาง ๆ อาทิเชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน
ป.ป.ช.) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สํานักงานอัยการสูงสุด เปนตน
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ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนผูปฎิบัติเพื่อสนองนโยบายและ
ขอสั่งการจากคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)
3). ระดับการกระทรวง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2555 ให ก ระทรวงต า ง ๆ จั ด ตั้ ง
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 35 หนวยงาน เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการแกไขปญหา
การทุจริตของ ศอตช.
สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. เป นกลไกของฝ า ยบริ ห ารในการป อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดให สํานักงาน ป.ป.ท. เปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ท.เปนผูรับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ป.ป.ท.
ยังไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ คตช. และ ศอตช. และเปนประธานและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศปท. ซึ่งการบริหารงานในสวนดังกลาวนี้
จะขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี และมี บ ทบาทในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดย
บริหารงานขึ้นตรงตอประธานกรรมการ ป.ป.ท. 3
ทั้งนี้ รัฐบาลไดตระหนักถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย เนื่ อ งจากในดํ า เนิ น การขององค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสนานาชาติ (Transparency
International) เปนการตั้งคําถามสอบถามไปยังนักลงทุนชาวตางชาติ ในประเด็นความเห็นตาง ๆ
เกี่ยวกับการคอรรัปชั่นตางในประเทศไทย แลวจึงนําไปวิเคราะหออกมาเปนผลคะแนน การสอบถาม
นี้เนนที่ชาวตางชาติเปนสวนใหญ ซึ่งอาจมีนักลงทุนหรือผูประกอบอาชีพชาวไทยบางแลวแตกรณี
การสรางความเชื่อมั่นจึงมีความสําคัญ นักลงทุนมักมีความคิดวาประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปชั่น
ตาง ๆ และไมมีชองทางใหนักลงทุนไดแจงเบาะแส จึงทําใหเกิดผลลบตอประเทศไทยเปน อยางมาก
ในสายตาของนักลงทุนชาวตางชาติ
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ประชุม คตช. ครั้งที่ 7/2558 ไดมีขอสั่งการในที่ประชุมให
สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับเรื่องราวรองทุกขจากนักลงทุนชาวตางชาติ กรณีที่ไดรับความไมเปนธรรม
จากเจาหนาที่ของรัฐ หรือถูกเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยประสานงานรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และสภาหอการคาตางประเทศ โดยเมื่อมีเหตุเกิด
ขึ้ น กั บ นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ศู น ย รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นฯ ภายใต ก ารดํ า เนิ น การของ ศอตช. จะเข า ไป
ดําเนินการทันที เพื่อเปนอีกจุดหนึ่งที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนจากตางประเทศทั้งนี้ศูนยรับ
เรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว แตยังตองพัฒนาตอไป
เนื่องจากยังมีปญหาและอุปสรรคทําใหการดําเนินการไมดีเทาที่ควร จึงจําเปนที่จะตองมีกรณีศึกษา
ขึ้นมาเพื่อดําเนินการวิเคราะหปญหา และเสนอแนวทางการแกไขตอไป โดยมีวัตถุประสงคในการ
สรางความเชื่อมั่นและความคิดในทางบวกใหกับนักลงทุนชาวตางชาติซึ่งจะสงผลยกคาคะแนนของคา
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจตอไป
2

3

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ท., แผนยุทธศาสตรสํานักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560–2564, มกราคม
2560.
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
ปญหาการทุจริตสงผลกระทบหลายประการ เชน การกอใหเกิดภาวะการถดถอยของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะการขาดปจจัยในการแกปญหา การเกิด
ปญหาการเลือกปฏิบัติและใหอภิสิทธิ์แกบุคคลที่เอื้อผลประโยชนในภาครัฐ นอกจากนี้ การทุจริตยัง
ถือไดวาเปนพฤติกรรมอันเปนปฏิปกษตอหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หลัก
นิติรัฐและหลักนิติธรรมอันเปนหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จึงจําเปนตองพัฒนารูปแบบการอํานวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตใน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถนํามาใชปฏิบัติตอนักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
หรือวาจะเปนนักทองเที่ยว เนื่องจากชาวตางชาติดังกลาวอาจจะไดรับความเสียหายหรือผลกระทบใด ๆ
จากการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐของไทย ไมวาในฐานะเปนผูเสียหาย พยาน
หรือผูถูกกลาวหาก็ตาม
เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560–2564) เป น กรอบแนวทางในการดํ า เนิ น งานให มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ
สภาพแวดลอม และปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงเปนแนวทางในการขับเคลื่อน
องคกร อีกทั้งแนวนโยบายดานการยกระดับคา CPI ของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด จึงเห็นควรกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาไวดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษามาตรการ และกลไกขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking) รวมถึง
การเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
1.2.3 เพื่อเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการ
ของภาครัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นจากชาวตางชาติ
อันจะนําไปสูการยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยใหดีขึ้น
จากวัตถุประสงคในการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งยังเปนประโยชนตอการนําเสนอประเด็นสําคัญแก
นักวิชาการและผูสนใจ ใหเขาใจถึงปญหาและการขยายตัวของปญหา ตลอดจนแนวทางในการชี้นํา
การปองกันและปราบปรามใหทันตอเหตุการณสําหรับสังคมไทย ดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู
(Benchmarking) แลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
กับองคกรอื่น ทั้งนี้การศึกษาประสบการณตรงจากองคกรอื่นแลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมจะเปน
การชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหา
การทุจริตอยางเปนรูปธรรมในอนาคตตอไป
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา:
1). ศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บข อ มู ล จากองค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสนานาชาติ
(Transparency International: TI)
2). ศึกษาเปรียบเทียบกลไกขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนสกับประเทศไทย
3). กรอบระยะเวลาที่ใชศึกษา: ตั้งแต 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560
1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology):
เปนแบบพรรณนา อธิบายในการตอบคําถามการศึกษา โดยวิเคราะหจากขอมูล
การวิเคราะหสถานการณ คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI)
และขอมูลกลไกขับเคลื่อนของหนวยงานตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศอื่น ๆ กับประเทศไทย
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 สามารถปรับปรุ งกลไกการขับเคลื่อนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีอยูเดิมใน
ปจจุบันใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.4.2 หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถปรับปรุงรูปแบบ แนวทาง โดยนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) และกลไกขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศอื่น ๆ มาพัฒนา
และประยุกตเพื่อปรับใชกับบริบทของประเทศไทย เพื่อยกระดับคา CP Iเพื่อสงเสริมใหเกิดความเชื่อมั่น
และสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยตอนักลงทุนหรือผูรวมทุนชาวตางชาติในการตัดสินใจเขามา
ลงทุนดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
1.4.3 กระทรวงการต า งประเทศสามารถนํ า ผลการศึ ก ษานี้ เ พื่ อ นํ า ไปเป น ฐานข อ มู ล
สําหรับการพัฒนาความรวมมือในระดับนานาชาติตอไปได
1.5 นิยามศัพท
การทุจริต (Corruption) 4 หมายถึง การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทํา
ที่ชั่วชาและฉอโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่และ
สิทธิของผูอื่น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนไววางใจกระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น
และ การทุจริต 5 ก็ยังหมายถึง การทําลาย การละเมิดกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงการ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่จะตองกระทํา
โดยที่ สํานักงาน ก.พ. ไดใหนิยาม การทุจริต 6 หรือการฉอราษฎรบังหลวง (Corruption)
วาหมายถึง การผูกขาดอํานาจ หรือรวมอํานาจไวที่แหลงเดียวประกอบกับการตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับ
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ธีรภัทร เสรีรังสรรค, การประชุมเชิงวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 7, 2549.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, การบังคับใชกฎหมายเพื่อปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย,
เอกสารวิจัยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2544): 3.
6
สํานักงาน ก.พ., โครงการประเทศไทยใสสะอาด, หนา 75
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การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจคน ๆ นั้นเปนสําคัญ ดังนั้น หากที่ใดมีมูลคารวมของการผูกขาดและมี
การเปดโอกาสใหใชดุลพินิจมากกวาความรับผิดชอบหรือการตรวจสอบไดเสียแลว ก็มีโอกาสที่จะเกิด
การฉอราษฎรบังหลวงไดมาก
ดัชนีการรับรูการทุจริต 7 (Corruption Perceptions Index: CPI) หมายถึง การจัดอันดับ
โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเปนองคการนานาชาติ
กอตั้งในประเทศเยอรมนี ไดเริ่มมีการจัดทําดัชนีตั้งแตปพ.ศ. 2538 โดยคาสูงหมายถึงมีการทุจริตต่ํา
และคาต่ําหมายถึงมีการทุจริตสูง
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ หมายถึง ศูนยเพื่อรับเรื่องราวรองทุกข
จากนั ก ลงทุ น ชาวต า งชาติ กรณี ที่ ไ ม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมจากเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ถู ก เรี ย กรั บ
ผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยประสานงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) และสภาหอการคาตางประเทศ ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุขึ้นกับนักลงทุนตางชาติ ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนฯ ภายใตการดําเนินการของ ศอตช. จะเขาไปดําเนินการทันที เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ
นักลงทุนจากตางประเทศ
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แหลงที่มา: https://www.transparency.org/research/cpi/overview [30 มิถุนายน 2560].

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
การทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการเปนเรื่องที่อยูรอบ ๆ ตัวเรามาเปนเปนเวลานาน
และหยั่งรากลึกในสังคมไทย ซึ่งสาเหตุบางประการที่มีความสําคัญที่ทําใหการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชันเปนไปไดยากนั้น อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ
แมวาจะมีความพยายามในการลดระดับความรุนแรงของปญหาทุจริตคอรรัปชัน แตก็ยังไม
ปรากฏเป น รู ป ธรรมว า มี ม าตรการใดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการแก ไ ขป ญ หาได จ ริ ง การจั ด ทํ า
ดัชนีภาพลักษณการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption Perception Index) โดยองคกรเพื่อความโปรงใส
ระหวางประเทศ (Transparency International) ลาสุด เมื่อป 2559 ชี้วา ประเทศไทยได 35
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ไดลําดับที่ 101 เมื่อเทียบกับป 2558 ได 38
คะแนน อยูอันดับ 76 จาก 168 ประเทศ 8
คนไทยโดยทั่วไปจะรับรูวามีปญหาการคอรรัปชันดังที่กลาวมาขางตน แตแนวทางการแกไข
ปญหาการคอรรัปชันในปจจุบันก็ยังขึ้นอยูกับกลไกการปราบปรามของภาครัฐ โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ ปปช. และสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. เปนหลัก โดยประชาชน มีสวนรวมไมมากนัก
ซึ่งทําใหการแกไขปญหาคอรรัปชันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การเพิ่ม การมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันจึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการแกไขปญหา
คอรรัปชันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบทุจริตหรือปองกันการทุจริตนั้นมีการปฏิบัติหรือแนวทางมานับพัน ๆ ปตั้งแต
สมัยอียิปตกอสรางพีระมิด เพื่อปองกันการเขาถึงทรัพยสินของกษัตริย เชนเดียวกับที่การทุจริต
เหมื อ นเป น สิ่ ง ที่ อ ยู ใ นความคิ ด ของคนไทยมาแต ช า นาน โดยเฉพาะการพู ด ถึ ง นั ก การเมื อ งหรื อ
ขาราชการมักจะทําทุจริตหรือมีแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดการทําทุจริตขึ้น โดยหลักการการทุจริตนั้นไดมี
วิธีการคิด รวมถึงการปองกันการทุจริตแบบงาย โดย Donald Crassey ป 1970 เปนนักจิตวิทยา
ไดคิดทฤษฎี ในการกระทําการทุจริตนั้นเกิดจากองคประกอบทั้งสิ้น 3 ประการ โดยทั้ง 3 ประการ
จะตองเกิดขึ้น พรอมกันทั้งหมดจึงจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยมีชื่อเรียกวา “สามเหลี่ยมทุจริต (Fraud
Triangle)” 9 ดังนี้
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ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันโลก ป 2559 คะแนนไทยรวงจาก 38 เปน 35 อันดับตกจาก 76 เปน 101 จาก
176 ประเทศ, [ออนไลน], 26 มกราคม 2017, แหลงที่มา: http://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2016 [1 กรกฎาคม 2560].
9
อัฐวุฒิ ปภังกร, รูทุจริต ปองกันการทุจริต สิ่งที่ทุกคนควรรู, [ออนไลน], แหลงที่มา:
https://thaicg.wordpress.com/tag/ทุจริต [1 กรกฎาคม 2560].
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ภาพที่ 1 สามเหลี่ยมทุจริต (Fraud Triangle)
แรงกดดัน (Pressure) เปนสิ่งที่ทุกคนคงบอกวาเปนเรื่องปกติในการทําทุจริต เพราะการทํา
ทุจริตนั้นไมไดยึดแนวทางเพียงตัวเงิน แตอาจจะมาจากความอยาก ความโลภ รวมถึงความทุกขที่อาจ
ทํ า ให เ กิ ด แรงกดดั น จนจะทํ า การทุ จ ริ ต เพื่ อ แก แ ค น ในบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ องค ก รใด ก็ ไ ด
แรงกดดันอาจเกิดขึ้นเชน ฐานะทางบาน มีเหตุตองใชเงินดวนหรือความเสียใจ เปนตน
การหาเหตุผลเขาขางตัวเอง (Rationalization) บางคนอาจบอกวามันคือ ขออางของการที่
จะทําการทุจริตก็ได ทุกคนบนโลกไมมีใครที่อยากเกิดมาแลวเปนคนคดโกงหรือ ตองแยงชิงสิ่งของของ
คนอื่น ซึ่งก็เพื่อปกปองความรูสึกผิดของตัวเองในการกระทําการที่เปนการทุจริตและพยายามบอกวา
สิ่งเหลานั้นจําเปนหรือรับไดในสังคม เชน เอาเงินไปชวยญาติพี่นองที่ปวย การเอาเงินไปแลวจะเอา
เงินมาคืนที่เอาไปเปนเงินสกปรกที่บริษัทไดมา เปนตน
โอกาส (Opportunity) คือ จุดที่ทุกคนและทุกองคกรควรคํานึงถึง เนื่องจาก การที่องคกรมี
โอกาสหรือเปดโอกาสในการทําทุจริต ก็หมายถึงองคกรนั้น ๆ มีการควบคุมภายในหรือการตรวจสอบ
ภายในที่ออนแอหรือเปนจุดออน ซึ่งผูบริหารทุกคนควรคํานึงและตระหนักในจุดนี้เปนอยางมากเพราะ
แรงกดดันและการหาเหตุผลเขาขางตัวเองเปนการเกิดจากตัวบุคคล ซึ่งองคกรควบคุมไดยากหรือ
กระทั่งใจคนยากแทหยั่งถึง ซึ่งโอกาสก็มี อาทิเชน ทิ้งเงินสดไวจํานวนมากมีการทํา ภาระงานหลาย
งานในบุคคลเดียว เปนตน
2.1.1 การบริหารงานตามทฤษฎีหลักธรรมาภิบาล
Good Governance ถูกเรียกใชเปนภาษาไทยอยางกวางขวางวา “ธรรมาภิบาล”
ซึ่งเปนแนวความคิดและหลักการการปกครอง (governance) และการบริหาร (administration)
ใหม ที่เริ่มมีการกลาวถึงมาไมเกิน 3 ทศวรรษ โดยที่ศัพทคําวา Good Governance ปรากฏขึ้นครั้ง
แรก ในรายงานของธนาคารโลกเมื่อ ป ค.ศ. 1989 10
อยางไรก็ดี แนวความคิดการปกครองและการจัดการตามหลัก Good Governance
นี้ เริ่มเขามาใชในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 นักวิชาการหลายทานไดแปลความหมาย และเรียกใช
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ทิวากร แกวมณี, ธรรมาภิบาล: การทบทวนแนวความคิดใหม Good Governance: Rethinking its Concept,
[ออนไลน], แหลงที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/dhiwakorn/2011/11/25/entry–1 [1 กรกฎาคม
2560].

10
คําวา Good Governance ในภาษาไทยที่หลากหลาย และคําวา ธรรมาภิบาล เปนคําที่ไดรับ
ความนิยมมากและมีการใชอยางทั่วไปในปจจุบัน
ความหมายของ Governance 11
Governance เปนคําที่เกิดขึ้นใหมในชวง 1980 ในประเทศกําลังพัฒนาพรอมกับ
การพัฒนาแนวความคิดเรื่อง New Public Management (การจัดการภาครัฐใหม) และเปนคําที่
ไมเคยเกิดมากอนในปะเทศโลกกําลังพัฒนาทั้งหลาย จึงเปนสิ่งที่ทําใหความเขาใจคําวา Governance
มีความหลากหลายและอาจคลาดเคลื่อน (Dunleavy and Hood, 1994; Turner and Hulme, 1997;
Leftwich, 2000: 117)
Rhodes (1995: 2–10) ไดกลาววา Governance คือการใชอํานาจที่มีสไตลและ
รูปแบบที่แตกตางกัน 12
Good Governance จะใหความสําคัญกับองคประกอบ 3 สวน ดังตอไปนี้
1) ภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งจะมีสวนเสริมสรางการพัฒนาการบริหาร
การปฏิรูปการเมือง และกฎหมาย
2) ภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งจะมีสวนในการประกอบธุรกิจที่ดีและดําเนิน
ธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริตและมีความรับผิ ดชอบต อสังคมสวนรวมซึ่งจะทํ าให ประเทศชาติมีค วาม
เจริญรุงเรืองในหลายบริษัทในภาคเอกชน มีหลักในการดําเนินธุรกิจ โดย (1) มีความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจและการกระทําของบริษัท (Accountability) (2) ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) (3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียม และเปนธรรม และมีคําอธิบาย (Equitable Treatment) (4) ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได (Transparency) (5) การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
องคกรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และ (6) การมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics)
3) ภาคประชาชนหรือองคกรตาง ๆ (Civil Society) ก็จะมีสวนรวมในการ
เกื้อหนุนในการดําเนินการของรัฐและเอกชน โดยการที่กลุมทางสังคมตาง ๆ ใหการเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ และสามารถตรวจสอบทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหตั้งอยูในความถูกตองได
แมกระนั้นก็ดี หลักธรรมาภิบาลก็มีแกนที่สะทอนหลักการทั้งหลายที่มีจุดมุงหมาย
ที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติตาง ๆ ไว เชน หลักคุณธรรม ก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับ
ผูอื่น คื อ ไม เบี ย ดเบี ยนผู อื่น หรื อ ตั วเองจนเดื อดร อน ซึ่ งการที่ มี ค วามโปร ง ใส เป ด โอกาสให ผู ที่
เกี่ ย วข อ งมี ส ว นร ว ม ตรวจสอบก็ เ พื่ อ มุ ง ให ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งได เ ห็ น ถึ ง ความสมดุ ล ดั ง กล า วว า
อยูในวิสัยที่ยอมรับได สวนหลักความรับผิดชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพที่เปนสิ่งสําคัญของทุกคน
และหลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอื่น ๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความคุมคา จนละเลย
เรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือบางครั้งที่หนวยงานโปรงใสมากจนคูแ ขงขันลวงรูความลับ
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ทิวากร แกวมณี, เรื่องเดียวกัน.
Rhodes, R. 1995. The new governance: governing without government, Swindon: Economic and
Social Research Council.
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ที่สําคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือความเปนธรรม จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของ
ธรรมาภิบาล
องคกรภาครัฐไดเริ่มดําเนินการสราง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นแลว กลาวคือ ไดมี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
และประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบนี้มีผลใชบังคับกับหนวยงานของ
รัฐตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เปนตนมา โดยรัฐบาลทั้งหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) โดยระเบียบนี้
กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐ ดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม กฎขอบังคับตาง ๆ
ใหทันสมัยและเปนที่ยอมรับของสังคม และภาคสังคม ประชาชน ยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล โดยคํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก
2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยสงเสริมใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกประชาชนในสังคมและสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในสังคม
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย
4) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหา ดวนการแสดงหรือแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ
5) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก การตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น า ที่ ค วามสํ า นึ ก ใน
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ยั่งยืน
สถานการณดานการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริการงานของรัฐ และรัฐบาล
ทั้งภายในและตางประเทศโดยทั่วไปในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมากและเปนไปอยางรวดเร็ว
กวางขวางตอเนื่อง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความกาวหนาทางดานการสื่อสารเทคโนโลยี การถายทอดขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน ในขณะที่สภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วใน โลกาภิวัตน
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ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการนําหลักการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) หรือหลักธรรมมาภิบาลมาใช จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเรา ทั้งนี้
เพราะอย า งน อ ยที่ สุ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลก็ คื อ การบริ ห ารที่ เ อื้ อ ต อ การทํ า งานที่ โ ปร ง ใส และการ
ตรวจสอบได และนํ า มาสู ป ระสิ ท ธิผ ล และการเปดโอกาสใหป ระชาชนได มี ส วนร วม เพื่ อเข ามา
มีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจน
การประกอบธุรกิจเอกชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนโดยรวม
และสังคมไทยขับเคลื่อนไปกับระบบการบริหารงานที่ทําใหรัฐสังคมเกิดความแข็งแกรงเพียงพอที่จะ
สามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะชวยใหประเทศชาติมีความสงบสุขและ
พัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืนตอไป
2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาการทุจริตเพื่อเปนการยกระดับคาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย: การเปดเผยขอมูลภาครัฐและการประชาสัมพันธ
เชิงรุก
การพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
เพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยนั้น จะตองมีการบูรณาการรวมกันทั้ง
ระบบ ไม วา จะเป นการพั ฒ นางานและพั ฒนาผู ปฏิ บั ติงานร วมกั น เพื่ อให มี ก ารพั ฒ นาหรื อมี การ
ออกแบบระบบใหมที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับสภาพการทํางานและเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานอันจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายที่องคกรคาดหวัง 13 โดยไดมีการเสนอวิธีการปองกันปญหาการทุจริต
คอรรัปชันในวงราชการ คือ ใหใชวิธีการเปดเผยขอมูลหรือ “Open Data” 14 คําวา Open Data หรือ
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government) เปนคําศัพทที่คอนขางใหม ในวงราชการไทย
แตมีประโยชนอยางยิ่งในการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งเปนวิธีการที่
หลายประเทศในโลกนํามาใช โดย Open Data เปนแนวความคิดเกี่ยวกับ การเปดเผยขอมูลอยางเสรี
ใหประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนได
แนวความคิดการเปดเผยขอมูลภาครัฐนั้น มีมานานพอสมควรแลวในตางประเทศ
เพราะสาธารณชนตางตระหนักดีตอการเปดเผยขอมูลซึ่งเปนเรื่องที่มีประโยชนมากกวาโทษ และจาก
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอินเตอรเน็ตทําให การเปดเผยขอมูลภาครัฐมีความหมายมากยิ่งขึ้น
เพราะขอมูลที่เปดเผยนั้นมีประโยชนและมีความสําคัญตอผูสนใจนําไปศึกษาหรือใชประโยชนเพิ่มเติมได
อยางมากมาย เชนเดียวกับขอมูลการทํางานในดานตาง ๆ ของภาครัฐที่ควรไดรับการเปดเผยดวย
เพราะโดยหลักแลวภาครัฐมีประชาชนเปนนาย ประชาชนจึงควรตองเขาถึงขอมูลหรือการทํางานของ
ภาครัฐไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง และสามารถนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหหรือใชประโยชนได ในกลุม
ประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) มีขอตกลงเกี่ยวกับการ Open Data ของภาครัฐ ซึ่ง
เรียกวา “Open Government Data” เพื่อประโยชนสําคัญ 2 ประการ คือ
12

13

สิฐสร กระแสรสุนทร, การเปดเผยขอมูลเพื่อปองกันปญหาการคอรรัปชันในระบบราชการไทย, [ออนไลน],
แหลงที่มา: http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=
28756 [18 กรกฎาคม 2560].
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ประชาชน

1) เพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการใช จ า ยเงิ น ภาษี อ ากรที่ จั ด เก็ บ มาจาก

2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐ
สิ่งสําคัญที่แฝงอยูในเหตุผล 2 ขอขางตน คือ การปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชัน ดังนั้น การเปดเผยขอมูลภาครัฐควรเปนสิ่งที่ประชาชนสามารถเขาถึงได เพราะประชาชน
คือ เจาของเงินภาษีอากรที่ รัฐจัดเก็บ รวมถึงเงินงบประมาณแผนดินของชาติ จึงเปนสิทธิที่ประชาชน
ควรไดรับรูเรื่องที่รัฐนําเงินงบประมาณของชาติไปใชจายอะไรบางและอยางไร
ประเทศอังกฤษซึ่งจัดเปนประเทศที่กาวหนาในเรื่องของการเปดเผยขอมูลภาครัฐ
มากที่ สุ ด เพราะในรอบ 3–4 ป ที่ ผ า นมา รั ฐ บาลอั ง กฤษได เ ป ด เผยข อ มู ล ของภาครั ฐ ในปริ ม าณ
มหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการใชจายเงินงบประมาณ กลุมประชาสังคมและประชาชนจึง
สามารถเขาถึงขอมูลและนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะห ประเมินผล และไดขอสรุปมากมายที่ทําใหเห็นวา
การใช จ า ยเงิ น งบประมาณของรั ฐ บาลอั ง กฤษนั้ น มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากน อ ยเพี ย งใด อี ก ทั้ ง ทํ า ให
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐในประเทศอังกฤษมีความระมัดระวังในการใชจายเงินงบประมาณมากขึ้น
กวาเดิม และตองทุมเท การทํางานใหมากยิ่งขึ้นอีกดวย ทั้งนี้เพราะ ขาราชการและพนักงานของรัฐ
ตางรับรูไดถึงการถูกประชาชนจับตามองการทํางานของตนอยู นอกจากนี้การ เปดเผยขอมูลดังกลาว
คือ กลไกที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชันไดเ ปนอยางดี เพราะ
ประชาชนสามารถใชขอมูลจากการ เปดเผยขอมูลภาครัฐ โดยมีหลักการที่จะตองเปดเผย ประกอบไป
ดวยรายละเอียดดังนี้
1) ความสมบูรณของขอมูล (Complete): ขอมูลสาธารณะทั้งหมดตองเปดเผยตอ
สาธารณชนใหรับรูรับทราบ
2) ขอมูลพื้นฐาน(Primary): ตองเปดเผยขอมูลขั้นพื้นฐานที่ไมใชขอมูลซึ่งผาน
การวิเคราะหมาแลว ทั้งนี้เพื่อปองกันการบิดเบือนขอมูลหรือการทําใหเขาใจผิด
3) เวลา (Timely): ตองเปดเผยขอมูลอยางเร็วที่สุดเทาที่ทําได เพื่อรักษาคุณคา
ของขอมูล เพราะหาก ลาชาเกินไปอาจไมทันการณ เชน ขอมูลกอนการประมูล หรือขอมูลกอนเริ่ม
โครงการภาครัฐ เปนตน
4) การเขาถึงขอมูล (Accessible): ตองเปดเผยขอมูลอยางกวางขวางที่สุดใหแก
ประชาชนไดทราบ และสะดวก รวดเร็ว
5) การประมวลผล (Machine Processable): ตองเปนขอมูลที่สามารถนําไป
วิเคราะหประมวลผลในเชิงอิเล็กทรอนิกสได
6) การไมเลือกปฏิบัติ (Non–Discriminatory): เปดเผยขอมูลใหกับทุกคนโดยไม
เลือกปฏิบัติ
7) การไมไดกรรมสิทธิ์ในขอมูล (Non–Proprietary): ขอมูลที่เปดเผยตองอยูใน
รูปแบบที่ไมทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความเปนเจาของหรือควบคุมไดแตเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว
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8) License–Free: ขอมูลตองไมมีขอหามในเรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การคา หรือขอจํากัดในเชิงการคา แตอาจมีการผอนผันไดในเรื่องที่เกี่ยวของกับความลับทางการคา
หรือความมั่นคงที่เกี่ยวของ 15
ดังนั้น หากในอนาคตภาครัฐของประเทศไทยมีความพรอมดานการเปดเผยขอมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับงบประมาณของชาติใหกับสาธารณชนไดรับรูคงนํามาซึ่งสังคมไทยในยุคเสรีนิยมที่ทําให
เกิดบุคคลหรือกลุมบุคคลหลากหลายที่พรอมใหความสนใจตอการนําขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณชาติ
มาจํ า แนกแยกแยะเพื่ อ วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บว า ในแต ล ะจั ง หวั ด หรื อ ในแต ล ะองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น รวมถึงแตละกระทรวง กรม ไดรับเงินงบประมาณเทาไร มากนอยแคไหน มีการนําไปใช
ประโยชนในดานใด โดยหากมีการเปดเผยการ ใชงบประมาณของปที่ผานมาใหประชาชนไดรับรูใน
ประเด็นเกี่ยวกับวาใครหรือบริษัทใดเปนผูประมูลไดงานในโครงการไหนไปบาง ดวยราคาเทาไร
หรือใชงบประมาณไปทําอะไรแลวบาง ยิ่งเปนขอมูลสําคัญที่สรางความสนใจหรือความตื่นตัวตอ
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณของชาติได นั่นหมายถึงมีการวิเคราะหหาความคุมคาในการ
บริหารจัดการโครงการตาง ๆ ของภาครัฐไดมากยิ่งขึ้นดวย นอกจากนี้ควรใหมีการเปดเผยหนี้สินและ
ทรัพยสินของขาราชการตั้งแตระดับรองอธิบดีขึ้นไปของทุกกระทรวง ทั้งนี้เพื่อเปนอีกหนึ่งมาตรการ
ของการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการ 16
นอกเหนื อ จากที่ ก ล า วมาข า งต น ในยุ ค ป จ จุ บั น การประชาสั ม พั น ธ (Public
Relation) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการทํางานขององคกร ทั้งนี้ พบวา กอนศตวรรษที่
21 สังคมโลกเปนสังคมที่การควบคุมขึ้นตรงกับอํานาจทางกายภาพ เชน การใชกําลัง หรืออาวุธ แตใน
ศตวรรษที่ 21 หรือยุคปจจุบัน พบวาอํานาจการควบคุมสังคมตองอาศัยการสื่อสาร (เรืองศักดิ์ 2006)
หรือปจจุบันเรียกวายุคของขอมูลขาวสาร (Information) ซึ่งการสื่อสารดังกลาวมีความสําคัญตอ
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบการประชาสัมพันธกลายเปนสิ่งที่มีบทบาทและ
ความสําคัญอยางมากในองคกรตาง ๆ ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการเสนอขอมูล
ข า วสารเพื่ อ สร า งสั ม พั น ธ แ ละความเข า ใจต อ ผู ที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย กั บ องค ก รจึ ง เป น เรื่ อ งที่
นักประชาสัมพันธจะตองตื่นตัว และแสวงหานวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม เพื่อสรางความเขาใจ
เขาถึงและมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
หากพิจารณาคําวา “การประชาสัมพันธเชิงรุก” แลวนั้นอาจมีขอสงสัยวาทําไมตอง
เปนเชิงรุก การประชาสัมพันธโดยปกติไมเพียงพอหรือวาอยางไร นั้นเปนเพราะวาปจจุบันขอมูล
ขาวสารในสังคมมีมากมาย การจะทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูสึกดีกับองคกรจําเปนจะตองมีการวาง
แผนการสื่อสารที่มองไปขางหนา กลาวคือไมรอใหสงสัย ไมรอใหหวาดระแวง ไมรอใหคนวิ่งมาถาม
หรื อ แม แ ต ไ ม ร อให เ ข า ใจไปเอง แต ก ารประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ง รุ ก จะเป น การสร า งความสมบู ร ณ
(complete) ในความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกอนใคร สาเหตุที่ตองเปนแบบนี้ก็เพราะวาความตองการ
หรือความคาดหวังที่ไมสิ้นสุดของผูมีสวนไดสวนเสียและของทุกคนในองคกร
14
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เทคนิ ค ในการประชาสั ม พั น ธ ที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ได ต อ งเข า ใจก อ นว า
การประชาสัมพันธ คือ การนําขอมูลขาวสารจากองคกรไปสูบุคคล จากบุคคลออกไปสูสังคมภายนอก
จนกระทั่งออกไปสูภายนอกประเทศ หรือระดับโลก
ดังนั้นการประชาสัมพันธจะตองมีการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ซึ่งเปนหัวใจหลักของการสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดขึ้นมากที่สุด อาทิเชน
ความตองการที่จะเห็นองคกรดังกลาวมีภาพลักษณ หรือภาพพจนในทางบวก ดังนั้น การประชาสัมพันธ
ที่ดีจึงควรเริ่มจาก
1) องค ก รต อ งมี ก ารวางแผนการสื่ อ สาร เพื่ อ สร า งให บุ ค คลภายนอกได รู จั ก
องคกรมากขึ้น พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธใหคนในองคกรมีจิตสํานึกเดียวกัน เพื่อสะทอนใหเห็น
ภาพลักษณในภาพรวมขององคกรรวมกัน
2) องคกรตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและ
เลือกใชเทคโนโลยีสื่อใหม (NEWS MEDIA) ไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญของการรูเทคโนโลยี
การสื่อสาร
3) องคกรตองมีการประชาสัมพันธเพื่อบงบอกถึงการสรางความรับผิดชอบตอ
สังคม อยางจริงจังจะพยายามทําตัวเปนพลเมืองที่ดี (good corporate citizen) โดยการเขาไปให
ความชวยเหลือในเรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญหรือสนใจ
4) องคกรตองมีการประชาสัมพันธโดยอาศัยการบริหารจัดการความรูเพื่อสราง
แนวคิดและการประยุกตใชเครื่องมือใหทันสมัย ทันเหตุการณทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตใหกับ
ทุกคนในองคกร โดยเฉพาะผูมีสวนรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธจําเปนตองจัดทํา KM หรือ
การจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนกระบวนการเพื่อการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิผลการทํางานใหองคกรโดยที่แตละหนวยงานตางใชกระบวนการ KM เพื่อการถายทอดองค
ความรู และสรางแนวทางการทํางานที่ทําใหเกิดความตอเนื่องรวมมือรวมใจ ซึ่งจะนําไปสูการจัดการ
องคกรแหงอนาคตที่สมบูรณแบบสงผลตองานประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
การยกระดับคาคะแนน CPI นี้ จึงจําเปนตอง สรางความรูความเขาใจใหกับนัก
ธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทย ซึ่งการจัดใหมีฐานขอมูลของภาครัฐที่ดี และสามารถสื่อสาร
ใหกับนักธุรกิจตางชาติ ยอมสงผลตอภาพลักษณของการบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได รวมทั้งควรใหความสําคัญกับขอรองเรียนของนักธุรกิจที่เกิดจากการใหบริการภาครัฐ
หรือการเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่รัฐ และพยายามที่จะแกไขปญหาขอรองเรียนใหสําเร็จลุลวงไปได
เพื่อแสดงความตั้งใจจริงของหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันดังกลาวดวย 17
16
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ขาวออนไลน RTY9, ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ตอนที่ 8 แหลงขอมูล
WEF, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.ryt9.com/s/prg/2590049 [17 กรกฎาคม 2560].
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดมีการศึกษาและทบทวนงานวรรณกรรมจากผลงานวิจัยของ นางจารุวรรณ สุขุมาลพงษ
เรื่อง “แนวโนมของคอรัปชั่นในประเทศไทย (The Trend of Corruption in Thailand)” ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะห แนวโนม สถานการณ มาตรการ และกลไกการตอตานปญหาทุจริต
คอรรัปชันตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอรัฐบาล
เพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย รวมถึงแนวทางความรวมมือ
ของภาคประชาชน สื่อมวลชนในการสื่อสารใหโลกไดรับรูถึงความจําเปนในการรับมือกับปญหา
การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ซึ่ ง มุ ง ศึ ก ษาและรวบรวมองค ค วามรู พื้ น ฐานด า นต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กั บ
การคอรัปชั่นจากสถานการณการคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในตางประเทศและในประเทศไทย โดยการอธิบาย
ยกตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหสถานการณการทุจริตตามการประกาศ คาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (TI) เพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางยั่งยืนตอไป โดยภาพรวมพบวา
การขจัดปญหาคอรัปชั่นใหหมดไปจากสังคมไทยไดนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ควรรวมมือกันแกไขปญหาดังกลาว ดังนั้น แนวทางหรือมาตรการแกไขปญหาการปองกันการทุจริต
คอรัปชั่ นในสั งคมไทย นอกเหนื อจากการใชม าตรการทางดานกฎหมาย ในการปราบปรามแลว
การกําหนดกลไกการขับเคลื่อนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ก็มีสวนสําคัญ โดยการให
ทุกภาคสวนรวมกันศึกษาเรียนรูและเสริมสรางความรูความเขาใจและชวยกันเผยแพรประชาสัมพันธ
ความรูทางดานธุรกิจสมัยใหมที่มีความหลากหลายและสลับซับซอนเพื่อใหรูเทาทันนักการเมืองใน
ปจจุบันได
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
1). การดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ท. ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในเชิงรุก
โดยมุงเนนการใชหลักธรรมาภิบาลใหกับหนวยงานภาครัฐและการประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
รั ฐ บาล จะเป น กลไกหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถส ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นกลไกภาครั ฐ ในการต อ ต า นป ญ หา
การทุจริตคอรรัปชันเพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหดีขึ้น
2). การสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ตาม หลักธรรมาภิบาล
จะสามารถลดโอกาสและชองวางมิใหใหเจาหนาที่รัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อันจะสงผลดีในระยะยาว
ในการสงเสริมความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนชาวตางชาติ และสรางภาพลักษณสถานการณการทุจริตใน
ประเทศไทยไดอยางยั่งยืนในอนาคต

บทที่ 3
ผลการศึกษา
“แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
การทุจริต (CPI) กรณีศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส”
ฉบั บ นี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบพรรณนา ด ว ยการวิ เ คราะห ข อ มู ล ของสถานการณ จ ากค า ดั ช นี ชี้ วั ด
ภาพลั ก ษณ ก ารทุ จริ ตของประเทศไทย (CPI)
และเปรี ยบเที ยบข อมู ล มาตรการหรื อกลไก
การขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศอื่น ๆ ในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส เพื่อมาพัฒนาและประยุกตปรับใชกับบริบทของ ประเทศไทย
(Benchmarking) ดังนี้
ผู ศึ ก ษาจึ ง ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาในรู ป แบบเชิ ง พรรณนา และเปรี ย บเที ย บสภาพป ญ หา
มาตรการหรือกลไกการแกไขปญหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออนของแตละเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหรายงาน
การศึกษานี้สามารถนําไปปรับใชกับสภาพสังคมภายใตบริบทของประเทศไทยตอไป ดังนี้
1) ประเทศที่ทําการศึกษา กลุมเปาหมายในการศึกษา ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศฟลิปปนส
2) การเลือกประเทศกลุมตัวอยาง เลือกประเทศที่จะศึกษาแบบเจาะจง เนื่องจากประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส ตั้งอยูในทวีปเอเชียเชนเดียวกับประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส มีผลของคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น ในป พ.ศ. 2558 ต่ํากวา
ประเทศไทย แตพอมาในป พ.ศ. 2559 กลับมีคะแนนคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นดีกวาประเทศไทย
ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาหาขอมูลวาประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส มีวิธีการ มีแนวคิด
วิธีการแกไขปญหา หรือการจัดการในการปองกันการทุจริตเปนเชนไร จึงสามารถปรับปรุงแกไข
คะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (CPI) ใหแซงหนาประเทศไทยขึ้นมาได
3) การเก็ บ รวบรวมข อมู ล ดํา เนิน การเก็บ รวบรวมข อมู ล จากการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎี เนื้อหา เอกสารที่เกี่ยวของ อาทิ งานวิจัย บทความ วารสารวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา และศึกษาเปรียบเทียบ
4) การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทความ แลวนําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดทําการสรุป จากนั้นทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา และศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อยกระดับ คาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) กรณีศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟลิปปนส เปนการศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาการบริหารจัดการในเรื่องของการแกไขปญหา การทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผูศึกษามีความสนใจในการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นประจํา ป พ.ศ. 2558
และป พ.ศ. 2559 ที่จัดทําโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International)
ซึ่งในป พ.ศ. 2558 การจัดอันดับโดยการประมวลผลจากคะแนนของผลสํารวจความคิดที่ไดรับ
ความเชื่อถือที่เกี่ยวของกับประเทศไทยมีจํานวน 8 แหลงการประเมิน ประกอบดวย
1) Bertelsmann Foundation Transformation Index (BFTI) เปนดัชนีการปฏิรูปของ
มูลนิธิเบอรเทลสแมนน มีขอคําถามที่เนนเรื่องการลงโทษทางกฎหมายตอเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจ
หรือตําแหนงในทางที่ผิด ความสําเร็จของภาครัฐในการควบคุมการทุจริตคอรรัปชันและมีกลไกเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตอยูในระบบ
2) IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) เปนการรายงานอันดับความสามารถ
ในการแขงขันของสถาบันเพื่อการพัฒนาผูบริหารสากล มีการสํารวจที่เกี่ยวของในเรื่องการติดสินบน
และการทุจริตวามีอยูหรือไม และมากนอยเพียงใด
3) Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG) เปนการรายงาน
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยมีการสํารวจจัดอันดับความเสี่ยงระดับประเทศ ประเมิน
ความเสี่ยงดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานการเงิน ทั้งนี้การคอรรัปชันเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยง
ดานการเมือง มุงเนนการประเมินคอรรัปชันในระบบการเมือง โดยเฉพาะรูปแบบการทุจริตที่นักธุรกิจ
มีประสบการณ ตรงและพบมากที่ สุ ดคื อการเรี ยกรับสิ นบน การเรียกรั บผลประโยชนเพื่ออํ านวย
ความสะดวกในการนําเขา/สงออก/การอนุมัติ/อนุญาต การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภและ
ระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด
4) World Economic Forum Executive Opinion Survey (WEF EOS) เปนการ
รวบรวมผลสํารวจความเห็นผูบริหารจากเวิลด อีโคโนมิกส ฟอรั่ม โดยมีการสํารวจในประเด็นวา
ภาคธุรกิจตองจายสินบนในกระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด
5) World Justice Project Rule of Law Index (WJP) เปนดัชนีเปรียบเทียบ หลักนิติ
รัฐของเวิลด จัสติส โปรเจ็กต เปนการสํารวจที่เกี่ยวของกับการกําหนดอํานาจของรัฐใหอยู ในกรอบ
เวนจากการทุจริต การบริหารงานของรัฐที่เปดเผยมองเห็นไดชัดทุกแงมุม โดยตั้งอยูบน หลักสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย การจัดระเบียบกฎหมายขอบังคับใหชัดเจน และการรักษา ความปลอดภัย
การบังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมทั้งคดีแพงและคดีอาญา
6) Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เปนการประเมินความเสี่ยง
รายประเทศของอีโคโนมิสต อินเทลลิเจนซ ยูนิต เกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได ในการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ
7) Global Insight Country Risk Ratings (GI) เปนการจัดอันดับความเสี่ยงรายประเทศ
ของโกลบอล อินไซต เกี่ยวกับการดําเนินการทางธุรกิจวาเกี่ยวของกับการทุจริตมากนอยเพียงใด
8) Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence (PERC) เปนการ
รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจําป ของเอเชียน อินเทลลิเจนซ เกี่ยวกับระดับ
การรับรูวาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสถาบันตาง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
มากนอยเพียงใด
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แตในปพ.ศ. 2559 องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International)
ไดเพิ่มแหลงการประเมินสําหรับประเทศไทยจาก 8 แหลงประเมินเปน 9 แหลง ซึ่งแหลงการประเมิน
ที่เพิ่มขึ้น คือ
9) Varieties of Democracy (VDEM) เปนการวัดความเปนประชาธิปไตย ซึ่งเปนหมวดที่
วัดการคอรรัปชันในฝายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ในการวัดจะมีขอคําถามที่ใชถาม เชน มีการ
คอรรัปชั่นในระบบนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ มากนอยเพียงใด
ผูศึกษาจะขอแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ สวนที่หนึ่ง จะเปนการวิเคราะหขอมูลของ
สถานการณจากคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย (CPI) และสวนที่สองจะเปน
การเปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไกการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส เพื่อมาพัฒนาและประยุกตปรับใชกับบริบทของ ประเทศไทย
(Benchmarking)
3.1 การวิเคราะหขอมูลของสถานการณจากคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย (CPI)

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศในกลุม อาเซียน
ที่มา: http: //www.thaitobacco.or.th/th/wp–content/uploads/2017/02/49490.jpg
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ในการใหคาคะแนน CPI ป 2016 นี้ องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ใหคะแนนและจัด
อั น ดั บ ประเทศไทย โดยพิ จ ารณาข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล 9 แหล ง ข อ มู ล (ป 2015 ใช เ พี ย ง 8
แหลงขอมูล) โดยใน 8 แหลงขอมูลขางตน ไทยไดคะแนนเพิ่มขึ้น 3 แหลงขอมูล คะแนนเทาเดิม 1
แหลงขอมูล และคะแนนลดลง 4 แหลงขอมูล ขณะที่แหลงขอมูลที่เกิดขึ้นใหมในปนี้ 1 แหลงขอมูล
วัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย ทั้งนี้ สามารถสรุปแตละแหลงขอมูลได ดังนี้ 18
3.1.1 แหลงขอมูลที่ประเทศไทย ไดคะแนนเพิ่มขึ้นจากปกอน
มี 3 แหลงขอมูล คือ
3.1.1.1 World Justice Project (WJP): Rule of Law Index ไดคะแนน 37
คะแนน เพิ่มขึ้นจากปกอน 11 คะแนน โดย WJP ประเมินคาความโปรงใสโดยใชหลักนิติรัฐ ซึ่งมี
หลักการสําคัญ 4 ประการ คือ (1) หนวยงานของรัฐตองอยูภายใตกฎหมายและถูกตรวจสอบได
(2) กฎหมายต อ งเป ด เผย ชั ด เจน มั่ น คง ปกป อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน (3) กระบวนการ
ทางกฎหมายมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ (4) การตัดสินคดีตองมีความเปนธรรม มีจริยธรรม
มีความเปนกลาง ทั้งนี้ WJP มีการเก็บขอมูลระหวางเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2016
การที่ ไ ด ค ะแนนสู ง ขึ้ น น า จะมี อ งค ป ระกอบที่ ช ว ยเสริ ม ได แ ก การมี
ประกาศคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 55/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยูในอํานาจศาลทหาร ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมคือใหยกเลิก
การดําเนินคดีพลเรือนในศาลทหารแลวยายไปอยูในศาลยุติธรรมปกติ จุดยืนของนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ในการดําเนินการตามโรดแมป (Road Map) เพื่อเดินหนาสู
การเลือกตั้งและความเปนประชาธิปไตย การมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช ซึ่งจะชวยในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การแกไขปญหาเรื่องการคามนุษยของประเทศไทย ทําใหประเทศไทย
ไดรับการเลื่อนชั้นในรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report) ของสหรัฐอเมริกา จาก“เทียร 3”
คือ ประเทศที่ไมมีความกาวหนา และความพยายามที่ชัดเจนในการแกปญหาการคามนุษย ขึ้นไปอยูใน
“เทียร 2” คือ บัญชีรายชื่อประเทศที่ตองจับตามอง กระทรวงยุติธรรมไดแถลงผลการรายงาน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งเปนกลไกภายใต
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) รอบที่ 2 ตอที่ประชุม
คณะทํางาน UPR สมัยที่ 25 ซึ่งในภาพรวมประเทศไทยไดรับขอเสนอแนะจากประเทศสมาชิก
จํานวน 249 ขอ พรอมตอบรับทันที จํา นวน 181 ขอ รวมทั้งนําขอเสนอแนะที่เหลืออีก 68 ขอ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
3.1.1.2 International Institute Management Development (IMD): World
Competitiveness Yearbook ได 44 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปกอน 6 คะแนน โดย IMD นําขอมูลสถิติ
ทุติยภูมิ และผลการสํารวจความคิดเห็นผูบริหารระดับสูง ไปประมวลผลจัดอันดับความสามารถใน
การแขงขันของประเทศไทยและพิจารณาจาก 4 องคประกอบ คือ (1) .สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
17

18

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันโลก ป 2559 คะแนนไทยรวงจาก 38 เปน 35 อันดับตกจาก 76 เปน 101 จาก
176 ประเทศ, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaitobacco.or.th/th/2017/02/0011981.html
[21 กรกฎาคม 2560].
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(2).ประสิทธิภาพของภาครัฐ (3). ประสิทธิภาพ ของภาคธุรกิจ (4).โครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้ IMD จะ
สํารวจขอมูลประมาณเดือนมกราคม–เมษายนของทุกป
การที่ไดคะแนนสูงขึ้น นาจะมีองคประกอบที่ชวยเสริม ไดแก ปจจัยดาน
สมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ด านประสิ ท ธิ ภ าพของภาคธุ ร กิ จ ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน โดยภาพรวม
มีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพของภาครัฐ ดีขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2557 มีการ
ลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการทุจริตอยางจริงจัง รวมทั้งมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับเพื่อใหมี
ความทันสมัยและเปนสากล มีมาตรการตาง ๆ ที่รัฐดําเนินการเพื่อสงเสริมดานการลงทุน รวมถึง
ความคล อ งตั ว ในแต ล ะนโยบาย มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายที่ ส ง ผลในด า นดี ต อ ประชาชน เช น
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3.1.1.3 International Country Risk Guide (ICRG): Political Risk services
ได 32 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปกอน 1 คะแนน โดย ICRG เปนองคกรแสวงหากําไร ใหบริการวิเคราะห
วิจัยและจัดอันดับสภาวะความเสี่ยงระดับประเทศ ประเมินความเสี่ยงดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ
และดานการเงิน ซึ่งองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ใชขอมูลรายงานความเสี่ยงดานการเมือง
มาประกอบการพิจารณาใหคาคะแนน ทั้งนี้ การทุจริตเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงดานการเมือง ICRG
มุงประเมินการทุจริตในระบบการเมือง โดยเฉพาะรูปแบบทุจริตที่นักธุรกิจมีประสบการณตรงและ
พบมากที่สุด นั่นคือการเรียกรับสินบน การเรียกรับเงินเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเขา/สงออก
การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ ความสัมพันธใกลชิดทางธุรกิจกับการเมือง ทั้งนี้ ICRG มีการ
ประเมินและเผยแพรผลทุก 1 ป ครั้งลาสุดประเมินชวงเดือนสิงหาคม 2015–สิงหาคม 2016
การที่ไดคะแนนสูงขึ้น นาจะมีองคประกอบที่ชวยเสริม ไดแก กลุมตัวอยาง
เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริต สภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความสําคัญ
กับเรื่องระบบอุปถัมภ โดยมีการศึกษาเรื่อง “การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย
ใหเปนรูปธรรม” ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการรับรูตอกลุมตัวอยางในทางที่ดี การออกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ของสํานักงาน ป.ป.ช. มาตรา 123/5 ซึ่งทําใหภาคเอกชนเห็นวาหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเอาจริงเอาจังในเรื่องการรับสินบน และมีการออกมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาดังกลาว การดําเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 ไดผล สังคมไดตระหนักรู
เรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมากขึ้น
3.1.2 แหลงขอมูลที่ประเทศไทย ไดคะแนนเทากับปกอน
มี 1 แหลงขอมูล คือ Bertelsmann Foundation Transformation Index (BF–BTI)
ได 40 คะแนน เทาปกอน โดย BF–BTI ใชผูเชี่ยวชาญวิเคราะหและประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ไปสูประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และดูความเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ (1) ดาน
การเมือง (2) ดานเศรษฐกิจ (3) ดานการจัดการของรัฐบาล ทั้งนี้ BF–BTI จะมีการเผยแพรผลทุก 2 ป
และขอมูลที่เผยแพรครั้งลาสุด คือ 1 กุมภาพันธ 2013 ถึง 31 มกราคม 2015 นาจะใชขอมูลเดิม
3.1.3 แหลงขอมูลที่ประเทศไทย ไดคะแนนลดลงกวาปกอน
มี 4 แหลงขอมูล คือ
3.1.3.1 Global Insight Country Risk Rating (GI) ได 22 คะแนนลดลงจากป
ที่ผานมา 20 คะแนน โดย GI ประเมินปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่ตองเกี่ยวกับการทุจริต
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การแทรกแซงของเจาหนาที่รัฐในการดําเนินธุรกิจ การใหสินบนและสิ่งตอบแทนสําหรับพิจารณา
สัญญา และขอใบอนุญาต 19
ทั้งนี้ TI ไดเปลี่ยนแปลงการใชขอมูลในการประเมินจากเดิมที่ใชขอมูล
ของ IHS Global Insight แตในปนี้ใชขอมูลของธนาคารโลก (World Governance Indicators:
WGI) แทน ซึ่งอาจจะทําใหคาคะแนนเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยนักลงทุน นักธุรกิจ และผูทําสัญญากับ
ภาครัฐ อาจมองวาการดําเนินงานของภาคธุรกิจ ยังมีอุปสรรคการแทรกแซงจากเจาหนาที่รัฐในการ
ดําเนินธุรกิจ การใหสินบนและสิ่งตอบแทนสําหรับการพิจารณาสัญญาและการขอใบอนุญาตตาง ๆ
ยังคงมีอยู ยังไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม ทําใหภาคธุรกิจมีการรับรูในเชิงลบ
3.1.3.2 World Economic Forum (WEF): Executive Opinion Survey
ได 37 คะแนนลดลงจากปกอน 6 คะแนน โดย WEF สํารวจมุมมองของนักธุรกิจที่เขามาลงทุน
ในประเทศไทยเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคสูงสุดในการทําธุรกิจ 5 ดาน คือ (1) การคอรรัปชัน
(2) ความไมมั่นคงของรัฐบาล/ปฏิวัติ (3) ความไมแนนอนดานนโยบาย (4) ระบบราชการที่ไมมี
ประสิท ธิภาพ (5) โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไมเพียงพอวาแตละปจจัยเปนอุปสรรค
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ WEF จะสํารวจขอมูลชวงประมาณเดือนมกราคม–มิถุนายนของทุกป
การที่คาคะแนนลดลง นาจะเปนผลมาจากขาวสารการทุจริต การรับ–จาย
สินบนที่มีมาอยางตอเนื่อง ซึ่งขาวดังกลาวมีผลตอนักลงทุนตางชาติอยางมาก
3.1.3.3 Economist intelligence Unit (EIU): Country Risk Rating ได 37
คะแนน ลดลงจากปกอน 1 คะแนน โดย EIU วิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศตองเผชิญ ไดแก ความโปรงใสในการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ การใชทรัพยากร
ของราชการ/สวนรวม การแตงตั้งขาราชการจากรัฐบาลโดยตรง มีหนวยงานอิสระในการตรวจสอบ
การจัดการงบประมาณของหนวยงานนั้น ๆ มีหนวยงานอิสระดานยุติธรรมตรวจสอบผูบริหาร/ผูใช
อํานาจ ธรรมเนียมการใหสินบน เพื่อใหไดสัญญาสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ EIU มีการ
สํารวจ เก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2016
การที่ ค า คะแนนลดลง น า จะเป น ผลมาจากแหล ง ข อ มู ล ดั ง กล า วให
ความสําคัญกับการแตงตั้งขาราชการระดับสูงที่ไมเปนธรรม การใชจายงบประมาณ ความเปนอิสระ
ของหนวยงานตรวจสอบความโปรงใส ซึ่งการใชอํานาจดังกลาวสงผลตอความเชื่อมั่นจากตางประเทศ
3.1.3.4 Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ได 38 คะแนน
ลดลงจากปกอน 4 คะแนน โดย PERC สํารวจนักธุรกิจในทองถิ่นและนักธุรกิจชาวตางชาติในแตละ
ประเทศ เพื่อใหคะแนนเกี่ยวกับระดับปญหาการทุจริตในประเทศที่เขาไปทํางานหรือประกอบธุรกิจ
วาลดลง เพิ่มขึ้น หรือเทาเดิม เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ทั้งนี้ PERC สํารวจขอมูลชวงเดือนมกราคม ถึง
เดือนมีนาคม 2016 และตีพิมพวารสารในเดือนมีนาคม 2016
การที่คาคะแนนลดลง นาจะเปนผลมาจากมุมมองการรับรูของ ผูตอบ
แบบสอบถามสะทอนวา การทุจริตยังมี อยูอยางแพรหลายในหนวยงานของรั ฐ และองคกร ภาค
ประชาสังคมยังติดตามและตรวจสอบการทุจริตไดไมดีเทาที่ควร การมีขาวตาง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตที่
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เปดเผยออกมานั้นไมไดเปนปญหามากนัก เพราะปญหาที่แทจริงอยูที่กระบวนการในการจัดการกับ
สถานการณ ก ารทุ จริ ต ที่ เ กิ ดขึ้ น เนื่องจากบุคคลที่ กระทําการทุ จริต สว นใหญก ลับ ไมถู กลงโทษ
สะทอนถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศ การใหสินบนเปนเรื่องที่คอนขางแพรหลาย และคนใน
ประเทศยังมีทัศนคติตอการใหสินบนวาเปนเรื่องปกติและยอมรับได
สําหรับแหลงแหลงขอมูลที่เกิดขึ้นใหมในปนี้เปนปแรก 1 แหลงขอมูล คือ Varieties of
Democracy Project หรือ V–DEM เปนการวัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย
การเลื อ กตั้ ง เสรี ภ าพ เป ด ให มี ก ารแลกเปลี่ย น ความคิด เห็ น ความเห็น พอ งต องกัน ของทุ กฝ า ย
นอกจากนี้ ยังดูพฤติกรรมการทุจริตในระบบการเมืองในระดับฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝาย
ตุลาการดวย และในอาเซียนมีการวัดเพียง 4 ประเทศคือ เมียนมาร ได 50 คะแนน ฟลิปปนส 36
คะแนน ไทย 24 คะแนน และกัมพูชา 17 คะแนน 20
จะเห็นไดวา คะแนนตัวชี้วัดมีทั้งดีขึ้นและแยลง แตโดยรวมแลวคะแนนของประเทศไทยปนี้
ลดลงมาเพียง 3 คะแนนเทานั้น คือ จาก 38 คะแนน เหลือ 35 คะแนน แตเนื่องจากมีหลายประเทศ
ที่ มี ค ะแนนเกาะกลุ ม อยู ใ นช ว งเดี ย วกั น จึ ง ทํ า ให อั น ดั บ ของประเทศตกลงจากเดิ ม หลายอั น ดั บ
ประกอบกับเมื่อป พ.ศ. 2559 ไดมีการเพิ่มแหลงขอมูลที่ใชวัดอีก 1 แหลง คือ Varieties
of
Democracy (V–DEM) เปนการวัดความเปนประชาธิปไตย ซึ่งเปนหมวดที่วัดการทุจริต ในฝายนิติบัญญัติ
บริหารและตุลาการ ซึ่งเปนตัวฉุดใหคาคะแนนของประเทศไทยลดลง
เมื่อมองยอนกลับมาดูอันดับประเทศไทยกอนคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามา
ปฏิวัติ ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย เคยตกไปอยูอันดับที่ 102 ในป พ.ศ. 2556 (2013)
ตอมาในป พ.ศ. 2557 (2014) อันดับดีขึ้นมาอยูที่อันดับ 85 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2558 (2015) ขยับขึ้นอยูที่
อันดับ 76 แตป พ.ศ. 2559 (2016) กลับตกไปอยูที่ อันดับ 101 การที่อันดับของประเทศไทยตกลงไป
เยอะในปนี้ เพราะมีหลายประเทศเกาะกลุมคะแนนอยูในชวงเดียวกัน สถานะประเทศไทยปนี้ก็
เชนเดียวกัน ประเทศที่มีคะแนนดีกวาประเทศไทยเกาะกลุมกันเยอะ ประเทศไทยเลยตกลงไปอยู
อันดับที่ 101 รัฐบาลจึงตองเรงสรางความโปรงใสใหมากขึ้น โดยเฉพาะ โครงการประมูลที่ยังไมคอย
โปรงใส ปหนาอันดับของประเทศไทยอาจจะกระเตื้องกลับขึ้นมาก็ได ซึ่งปจจุบัน รัฐบาลเองก็ไมไดนิ่ง
นอนใจ ยังคงเดินหนาแกไขปรับปรุงจุดออนที่มีอยู และพยายามพัฒนาทุกหนทางในการขจัดปญหา
การทุจริต เพื่อสรางความโปรงใสใหมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ดี หากการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาลที่
แมจะมีการดําเนินการไปมากก็ตาม แตขาดการประชาสัมพันธที่ดี และขาดการสรางเสริมธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ ก็อาจจะทําใหเกิดประโยชนนอยกวาที่ควรจะเปน
ในสวนของผูศึกษามีความสนใจในการที่จะศึกษาวิเคราะหของแหลงขอมูล WEF World
Economic Forum (WEF) หรือ “สภาเศรษฐกิจโลก” ซึ่งกอตั้งขึ้นในป 1971 โดยนายเคลาส มารติน
ชวาบ (Klaus Martin Schwab) มีสํานักงานใหญในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด WEF เปน
องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร โดยจะมุงเนนความรวมมือระหวางประเทศของผูนําภาครัฐและเอกชน
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ทั้งทางดานการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพื่อรวมกันพิจารณาประเด็นการพัฒนาของโลกภูมิภาค
และภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งมีการจัดประชุม ทุกปที่เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอรแลนด 21
ในแตละป WEF หรือ “สภาเศรษฐกิจโลก” ไดเผยแพรรายงานวิจัยอยางตอเนื่อง ในหัวขอตาง ๆ
เปนจํานวนมาก เชน รายงานการวัดอันดับความสามารถในการแขงขัน (Global Competitiveness
Report) รายงานการพัฒนาและการเจริญเติบโต (The Inclusive Growth and Development
Report) รายงานการรายงานความเสี่ยง–รายงานชองวางทางเพศ (Global Risk Report, Global
Gender Gap Report) เปนตน แตองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International:
TI) เลือกที่จะนํารายงานวิจัยของสภาเศรษฐกิจโลกที่ชื่อวา “รายงานการวัดอันดับความสามารถ
ในการแขงขัน (Global Competitiveness Report: GCR)” มาเพื่อใชในการคํานวณดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI) ซึ่งมีความนาสนใจมาก
รายงานการวัดอันดับความสามารถในการแขงขัน (Global Competitiveness Report:
GCR) นําเสนอการวัดอันดับความสามารถทางการแขงขันผานตัวชี้วัดที่เรียกวา Global Competitiveness
Index (GCI) ซึ่ง GCI ไดรับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากสามารถใชเปนเครื่องมือ
วิเคราะห ความสามารถและศั ก ยภาพในการแข งขันของแตล ะประเทศได นอกจากนี้ยังสามารถ
ชี้ใ ห เ ห็ น ถึ งจุ ด แข็ ง –จุ ดอ อ นของแต ล ะประเทศซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน เ ป น ข อมู ล ประกอบ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทิศทางของนโยบายในภาคสวนตาง ๆ เพื่อยกระดับ ความสามารถ
ในการแขงขันได
การจัดทํารายงานการวัดอันดับความสามารถในการแขงขัน ดําเนินการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ
ผาน “แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร” (Executive Opinion Survey: EOS) ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมา
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักธุรกิจตางประเทศ และนักธุรกิจภายในประเทศวา การประกอบธุรกิจ
ในประเทศเหลานั้น มีความสะดวก ระดับใด มีปจจัยใดบางที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการประกอบ
ธุรกิจ หลังจากนั้น แบบสอบถามจะถูกนําไปวิเคราะห เพื่อจัดทําดัชนีความสามารถทางการแขงขัน
(GCI) ของแตละประเทศและรวบรวมไวในรายงานการวัดอันดับ ความสามารถในการแขงขัน (GCR)
สําหรับคําถามเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตในแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร ที่องคกร
เพื่อความโปรงใสนานาชาตินําคําตอบที่ไดจากหัวขอเหลานี้มาเพื่อคิดคํานวณคาคะแนน CPI มีดังนี้
1) หัวขอ Irregular payment and bribes ถามวา “ในประเทศของคุณ เปนเรื่องปกติ
เพียงใดที่บริษัท จายเงินพิเศษโดยไมมีเอกสารอางอิง หรือจายสินบนที่เชื่อมโยงกับเรื่องตอไปนี้ คือ
(1) การนําเขา–สงออก (2) สาธารณูปโภค เชน โทรศัพทและไฟฟา (3) การชําระภาษี (4) การทํา
สัญญาและการออกใบอนุญาต และ (5) ไดรับการตัดสินใจที่เอื้อประโยชนจากกระบวนการยุติธรรม”
2) หัวขอ Diversion of public funds ถามวา “ในประเทศของคุณ การจายโอนเงินทุน
ของรัฐไปยังบริษัท บุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่เปนผลมาจากการฉอราษฎรบังหลวงนั้น เปนเรื่อง
ปกติเพียงใด”
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3) หัวขอ Public trust in politicians ถามวา “ในประเทศของคุณ คุณจะประเมิน
จริยธรรมของบริษัท (จริยธรรมในการติดตอกับเจาหนาที่รัฐ นักการเมือง และธุรกิจอื่น ๆ) อยางไร”
ในการศึกษาดัชนีการรับรูการทุจริตสําหรับแหลงขอมูลนี้ พบวา มีหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทย คือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เครือขายพันธมิตร
เปนผูทําหนาที่จัดเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร (EOS)
แนวทางการยกระดับคาคะแนน WEF กลุมเปาหมายที่เปนผูตอบแบบสอบถามของ
แหลงขอมูลนี้ คือ นักธุรกิจหรือนักลงทุนทั้งของประเทศไทย และตางประเทศซึ่งประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ดังนั้น การยกระดับคาคะแนน CPI ของแหลงขอมูลนี้จึงจําเปนตองสรางความรู
ความเขาใจใหกับนักธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทย ซึ่งการจัดใหมีฐานขอมูลของภาครัฐที่ดี
และสามารถสื่อสารใหแกนักธุรกิจตางชาติ ยอมสงผลตอภาพลักษณของการบริหารงานภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได รวมทั้งควรใหความสําคัญกับขอรองเรียนของนักธุรกิจที่เกิดจาก
การให บ ริ ก ารภาครั ฐ หรื อ การเรี ย กรั บ สิ น บนจากเจ า หน า ที่ รั ฐ และพยายามที่ จ ะแก ไ ขป ญ หา
ขอรองเรียนใหสําเร็จลุลวงไปได เพื่อแสดงความตั้งใจจริงของหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชันดังกลาวดวย
3.2 เปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไกการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของ
ประเทศอาเซี ย นอื่ น ๆ เพื่ อ มาพั ฒ นาและประยุ ก ต ป รั บ ใช กั บ บริ บ ทของประเทศไทย
(Benchmarking)
ผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหา มาตรการหรือกลไกการแกไข
ปญหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส
เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน ของแตละเรื่องเพื่อนํามาปรับใชภายใตบริบทของประเทศไทย ดังนี้
3.2.1. ประเทศอินโดนีเซีย
3.2.1.1 ปญหาทุจริตคอรรัปชั่น
ประเทศอินโดนีเซียเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีปญหาการคอรรัปชั่นเรื้อรัง
มาชานาน มีการสรางวัฒนธรรมการคอรรัปชั่นในหมูทหารและนักการเมือง จนทําใหนักลงทุนตางชาติ
ที่ตองการเขาไปลงทุน ในอินโดนีเซียตองเตรียมบวกคาตนทุนใตโตะเวลาติดตอทําธุรกิจในเกาะชวา
แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ แตรัฐบาลที่เขามาใหมก็ดู
เหมือนวา ไมสามารถแกปญหาคอรรัปชั่น ในประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาอยางประเทศ
อินโดนีเซียได ถึงแมประเทศอินโดนีเซียจะมีการจัดตั้ง “องคการปราบปรามคอรรัปชั่น” หรือ
Corruption Eradication Commission หรือที่เรียกกันทั่วไปวา KPK แตก็ดูเหมือนวา ยังไมสามารถ
แก ป ญ หาการทุ จ ริ ต ได เนื่ อ งจากนั ก การเมื อ งบางกลุ ม ยั ง คงปกป อ งผลประโยชน ข องตนเอง
และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่ไดเขาไปแทรกแซงการทํางานขององคกรดังกลาว
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ทั้งประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซียจึงเปนตัวอยางที่ดีที่สะทอนปญหาการฉอฉลอํานาจ
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ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีภาพลักษณที่ไมดีตอประชาคมโลก
ในแงของปญหาการทุจริต ทั้งนี้ ก็ไดมีความพยายามแกไขปญหาดังกลาวดวยความมีธรรมาภิบาล
(Good Governance) นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังไดลงนามใหสัตยาบันเพื่อรับรองการปฏิบัติ
ตามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการต อ ตา นการทุ จ ริต ค.ศ. 2003 (United
Nations
Convention against Corruption 2003: UNCAC) เปนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศสําหรับ
การสราง ความรวมมือในการตอตานและปราบปรามการทุจริต เมื่อพิจารณาปญหาการทุจริตของ
ประเทศอินโดนีเซียก็ยังถือวาอยูในขั้นวิกฤตจึงตองมีการปฏิรูปโครงสรางของประเทศทั้งระบบเพื่อ
แกปญหาดังกลาว ปจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ที่ดีขึ้น
แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการแกไขปญหาการทุจริตอยางมีทิศทาง ดังนั้น ควรนําบทเรียนของ
ประเทศอินโดนีเซียมาเรียนรูและมาประยุกตใชสําหรับการจัดแนวทางแกไขปญหาการทุจริตของ
ประเทศไทย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการแกปญหาทุจริตของไทย
3.2.1.2 องคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตของอินโดนีเซีย
ป พ.ศ. 2513 ประเทศอินโดนีเซียไดกอตั้งองคกรปองกันและปราบปราบ
การทุจริตขึ้นโดยประธานาธิบดี ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดมีการตรากฎหมายการจัดการทุจริต (Law
Regarding the Eradication of Criminal Acts of Corruption) ซึ่งเปนกฎหมายใหอํานาจตํารวจ
และอัยการในการปราบปรามคดีทุจริต จากนั้นในป พ.ศ. 2545 ไดมีการตรากฎหมายคณะมนตรี
การจัดการทุจริต (Law on the Commission to Eradicate Criminal Act of Corruption)
เพื่อจัดตั้งองคกรที่มีชื่อวา องคกรตานคอรรัปชั่นอินโดนีเซีย หรือสํานักงาน ป.ป.ช. อินโดนีเซีย หรือ
Corruption Eradication Commission (KPK) 23 สาระสําคัญการทําหนาที่ของ KPK มีดังตอไปนี้
1) ประสานกับองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายสําหรับการกําจัดการทุจริต
2) ดําเนินการสืบสวนสอบสวน การกลาวโทษ และการฟองคดีทุจริต
3) ปองกันการกระทําอันเปนการทุจริต
4) ติดตามตรวจสอบสภาวะความมีธรรมาภิบาลของรัฐ
นอกจากนี้ KPK ไดการกําหนดสายงาน จํานวน 4 สายงานเพื่อทําหนาที่
แตละดาน ดังตอไปนี้
สายงานที่ 1 การปองกัน มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบความมั่งคั่งของ
เจาหนาที่รัฐ การใหความรูดานการปองกันการทุจริตตอสาธารณะ การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ
สายงานที่ 2 การดําเนินการตามกฎหมาย มีภารกิจเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวน การกลาวโทษ และการฟองคดีทุจริต
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สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ปญหาการคอรรัปชันของกลุมประเทศอาเซียน, บทความวิชาการ,
[ออนไลน], ธันวาคม 2559, แหลงที่มา: http://library2.parliament.go.th/ebook/content–
issue/2559/hi2559–095.pdf [21 กรกฎาคม 2560].
23
สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (ส.ก.ว.), ASEAN Watch: อินโดนีเซีย, [ออนไลน], 16–31 พฤษภาคม 2560,
แหลงที่มา: http://aseanwatch.org/2017/06/06/อินโดนีเซีย–16–31–พ–ค/.
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สายงานที่ 3 การจั ด การข อ มู ล มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การประมวลข อ มู ล
การสนับสนุนเครือขายระหวางคณะมนตรีการจัดการทุจริตกับสถาบันตาง ๆ
สายงานที่ 4 การตรวจสอบภายในและการรับเรื่องรองเรียน
3.2.1.3 กฎหมายเกี่ ยวกับ การป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ของประเทศ
อินโดนีเซีย
กฎหมายที่ สํ า คั ญ มี 2 ฉบั บ คื อ กฎหมายการจั ด การทุ จ ริ ต โดย
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ใหอํานาจตํารวจและอัยการในการปราบปรามคดีทุจริต
และยังเปนการกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษที่เชื่อมโยงกับประมวลกฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษ
ในเรื่องการทุจริตอยูแลว สวนกฎหมายอีกฉบับ คือ พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงอินโดนีเซีย (Law on the Commission to Eradicate Criminal Act of Corruption)
ซึ่งประกอบดวย
1) กํ า หนดให บุ ค คลที่ ใ ห ข องขวั ญ หรื อ สั ญ ญาที่ จ ะให ข องขวั ญ แก
เจาหนาที่ของรัฐเพื่อจูงใจใหมีกระทําทุจริตในตําแหนงหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และมีโทษปรับ
เปนเงินไมเกิน 150 ลานรูเปยห
2) กํ า หนดให ก ารดํ า เนิ น คดี ทุ จ ริ ต ในศาลยุ ติ ธ รรมต อ งอยู ใ นลํ า ดั บ
ความสําคัญกอนคดีอื่น
3) กําหนดใหเจาหนาที่ผูสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการ และผูพิพากษา
สามารถเรียกรายการธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารเพื่อประกอบการพิจารณาคดี
4) กําหนดใหมีการใชอํานาจตามกฎหมายนี้ในการเปด การตรวจสอบ
หรือการยึดจดหมาย/พัสดุ รวมทั้งใหดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับการติดตอทางโทรคมนาคม
หากมีขอสงสัยวา การติดตอสื่อสารดังกลาวนี้มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวของกับการทุจริต
5) คณะมนตรีการจัดการทุจริตมีอํานาจหนาที่ในการดักฟงการสื่อสาร
และบันทึกการสนทนา การหามมิใหบุคคลเดินทางไปตางประเทศ การเรียกขอมูลทางการเงินจาก
สถาบั น การเงิ น การอายั ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากในสถาบั น การเงิ น ของผู ต อ งหา จํ า เลย หรื อ ฝ า ยต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของ การสั่งใหบุคคลยุติการทํางานชั่วคราว การเรียกขอมูลดานความมั่งคั่งและดานภาษีจาก
องคกรที่เกี่ยวของ การขอความชวยเหลือจากตํารวจสากล หรือองคกรที่เกี่ยวของในการแสวงหา
การจับกุม การยึดทรัพยสินในตางประเทศ รวมทั้งการขอความรวมมือจากตํารวจอินโดนีเซียในการ
จับกุม การยึดทรัพยสินในคดีทุจริต
6) กําหนดใหมีศาลคดีทุจริตเพื่อดําเนินคดีที่เสนอมาจากคณะมนตรี
การจัดการทุจริต
นอกจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับในขางตนแลว อินโดนีเซียมีการตรากฎหมาย
ขึ้นมาสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตอีกหลายฉบับ เชน กฎหมายการคุมครองพยาน
และเหยื่อเพื่อเปนการคุมครองพยาน หรือกฎหมายที่หามมิใหพนักงานอัยการไปมีกิจกรรมที่กระทบ
ตออํานาจหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม เชน การเปนพนักงานขององคกรเอกชน เปนตน
นอกจากนี้ จะเห็ น ว า ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประสบความสํ า เร็ จ ในการต อ สู กั บ
การทุจริต ทั้ งที่ เริ่ มจากสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย คือ สังคมมีธรรมาภิบาลต่ํามาก ในชวงป
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2538–2542 ผลการสํารวจวาดวยดัชนีชี้วัดความโปรงใส ที่เรียกวา Corruption Perception Index
จัดใหอินโดนีเซียอยูรั้งทาย ในขณะที่ปจจุบันกาวกระโดดมาอยูที่อันดับ 88 จาก 161 ประเทศทั่วโลก
มีพัฒ นาการที่ ดี อย า งต อเนื่ อง กลายเป นกรณีตั วอยางที่น านาชาติใ หความสนใจ และถูก ยกยอ ง
อยางกวางขวาง จากนานาประเทศ จนทําใหคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของอินโดนีเซียที่ชื่อ
Komisi Pemberantasan Korupsi หรือ KPK ไดรางวัลแมกไซไซในป 2556 นอกจากนั้น KPK
ยังไดรับการโหวตจากประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายปติดตอกันใหเปนองคกรสาธารณะที่นาเชื่อถือ
ศรัทธามากที่สุด พรอมกับมีผลการทํางานดีที่สุดดวย
องคกร KPK หรือ สํานักงาน ป.ป.ช.แหงประเทศอินโดนีเซียเพิ่งกอตั้งขึ้นใน ป พ.ศ.
2546 โดยแรงผลักดันจากการกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการเติบโตของ ภาคประชาสังคม
ภายหลังการสิ้นสุดของระบอบเผด็จการทหารของ นายพลซูฮารโต ที่ปกครองประเทศยาวนานถึง 32 ป
และขึ้ น ชื่ อ ว า เป น หนึ่ ง ในระบอบที่ มี ก ารทุ จ ริ ต มากที่ สุ ด ในเอเชี ย โดยประธานาธิ บ ดี ซู ฮ าร โ ต
รวมศูนยอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเขาหาตัวเอง และใชอํานาจนี้แจกจายผลประโยชน
ใหกับครอบครัว พวกพองนายพลในกองทัพ เพื่อนฝูงนักธุรกิจ และขาราชการระดับสูงในเครือขาย
ทําใหภายใตอํานาจซูฮารโต อินโดนีเซียกลายเปนสังคมปดที่ขาดความโปรงใส เต็มไปดวยการใชเสน
สายและระบบอุปถัมภ การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ และการปดกั้นสื่อ
เมื่อระบอบนี้สิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2541 จึงเกิดแรงผลักทั้งจากภายในและภายนอก
ที่จะสรางสังคมที่โปรงใสปราศจากการผูกขาดอํานาจ ทั้งนี้ วาระทางสังคม 2 ประการไดถูกผลักดันไป
ควบคูกัน คือ การสรางประชาธิปไตยและการขจัดคอรรัปชัน ภารกิจของ KPK เมื่อเริ่มกอตั้งนั้น มีแรง
เสียดทานสูง เพราะตองเผชิญกับมรดกตกทอดจากระบอบอุปถัมภแบบเผด็จการของซูฮารโต ที่ฝงรากลึก
ในเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม บวกกับการเปนองคกรเกิดใหม
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวามีปจจัยสําคัญ 5 ประการที่ทําให KPK ทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง คือ (1) การออกแบบในเชิงสถาบันที่รอบคอบรัดกุม (2) ขีดความสามารถ
ของบุ ค ลากรและทรั พ ยากร (3) ความเป น อิ ส ระและเป น กลาง (4) แรงสนั บ สนุ น จากสื่ อ และ
ประชาสังคม (5) บรรยากาศประชาธิปไตย
ในแงการออกแบบ KPK ยึดตัวแบบของฮองกงที่ใหขอบเขตอํานาจหนาที่ ปปช.
อยางกวางขวาง คือ มีอํานาจในการปองกัน สืบสวนสอบสวน และฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนาที่รัฐ
ไดทุกองคกรโดยตรง ยกเวนบุคลากรกองทัพที่ KPK สืบสวนสอบสวนไดแตฟองรองไมได เหตุผลที่
KPK ถูกออกแบบใหมีอํานาจฟองคดีไดเพราะอัยการถูกมองวาขาดความสามารถและความเปนกลาง
ในการทําคดีคอรรัปชัน
แตที่สําคัญคือ KPK ถูกออกแบบอยางรัดกุมและยึดโยงกับประชาชน คือ เริ่มจาก
ประธานาธิบดีตั้งกรรมการคัดสรรที่ประกอบดวยตัวแทนจากภาคประชาสังคมและภาครัฐผสมกัน
กรรมการคัดสรรนี้มีหนาที่เสนอชื่อผูสมควรไดรับตําแหนง 10 คน สงใหรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
รับรองและคัดกรองเหลือ 5 คน โดยกรรมการทั้ง 5 คน อยูไดไมเกิน 2 วาระ วาระละ 4 ป จะเห็นวา
กระบวนการสรรหากรรมการ KPK มีที่มาทั้งจากฝายบริหารและนิติบัญญัติที่โยงกับประชาชน
และภาคประชาสังคม จึงทําใหมีความชอบธรรมสูง
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ที่กลาวมานี้เปนปจจัยเพียงบางสวนที่ทําใหการทําหนาที่ปราบปรามการทุจริตของ
KPK แหงประเทศอินโดนีเซียเปนที่ยอมรับและประสบผลสําเร็จ 24
3.2.2. ประเทศฟลิปปนส 25
3.2.2.1 สภาพปญหาทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศฟลิปปนส
ประเทศฟลิปปนสนับเปนประเทศที่มีปญหาการทุจริตรุนแรงโดยเฉพาะ
การทุจริตของอดีตกลุม ผูนําประเทศที่คอรรัปชั่นจนกระทั่งบอนทําลายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศฟลิปปนสเปนอยางมาก จากประเทศที่คาดหมายวานาจะพัฒนาไดเร็วที่สุดหลังสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 สงบลง แต ก ลั บ กลายเป น ว า ประเทศฟ ลิ ป ป น ส เ ป น ประเทศที่ พั ฒ นาได เ ชื่ อ งช า
อันเนื่องมาจากการทุจริตของหนวยงานภาครัฐจํานวนมากนั่นเอง 26
สาเหตุสําคัญของการทุจริตในประเทศฟลิปปนส ไดแก ปญหาการโกง
การเลือกตั้งรัฐสภาและสิทธิพิเศษ การประเมินรายไดและเงินสะสม สํานักงานผูตรวจการแผนดินได
เปดเผยวาปญหาการโกงการเลือกตั้งทําใหรัฐบาลฟลิปปนสสูญเสียเงินและสินทรัพยในการทุจริต
หลายพันลานเปโซ สําหรับกลยุทธที่ใชตอสูกับการคอรรัปชั่นในการเลือกตั้งมีวิธีการ คือ นําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลการเลือกตั้ง ตั้งกลุมพลเมืองประชาชนเขามาจับตา และรณรงค
ใหขอ มู ล แก ผู มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ยงทั้ง ประเทศ มีก ารเขม งวดกั บผูล งสมัค ร มี ร ะบบการรายงาน
พฤติกรรมของเจาหนาที่เลือกตั้ง สําหรับการแกปญหาการคอรรัปชั่นเกี่ยวกับรายไดและเงินสะสมมี
วิธีการ คือ เพิ่มอํานาจใหแกคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินภาษียอนหลัง และลดขั้นตอน
การจัดเก็บภาษี
รั ฐ บาลฟลิปปน สกําลังกําหนดแผนปฏิบัติก ารสรางความโปรงใสและ
ธรรมาภิบาล การตอตานการทุจริต โดยเนนการปฏิบัติงานอยางเปดเผย โปรงใส พรอมรับผิด และมี
สวนรวมในการปกครอง โครงการที่รัฐบาลกําลังริเริ่มใหม ไดแก กฎบัตรของพลเมือง กฎหมายจัดซื้อ
จัดจาง การเลือกตั้งระบบอัตโนมัติ ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีการเสริมสรางความโปรงใสในสวนงาน
ราชการพลเรื อ นของฟ ลิ ป ป น ส การทํ า งานราชการของฟ ลิ ป ป น ส จ ะเป น การทํ า งานบนพื้ น ฐาน
ความเชื่อมั่นของประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่จะตองมีความพรอมรับผิดตลอดเวลา ใหบริการ
ประชาชนดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ยุติธรรม ซึ่งคําวาความพรอมรับผิด หมายถึง การยอมรับ
หลักมาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุดของรัฐและมีหนาที่ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่สามารถวัดผลได
โดยมีการประกาศนโยบายของรัฐเพื่อสงเสริมความซื่อสัตยในราชการ มีการสรางแนวทางปฏิบัติที่เนน
การป อ งกั น การรั บ สิ น บนและการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ รวมทั้ ง มี ก ารส ง เสริ ม ความโปร ง ใสในแต ล ะ
หนวยงาน โดยใหมีขั้นตอนการนําไปใชที่งาย เพื่อชวยลดปญหาการรองเรียน
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กรุงเทพธุรกิจ, KPK:(1), [ออนไลน], 2559, แหลงที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637029.
โชคสุข กรกิตติชัย, ปญหาการคอรรัปชันของกลุมประเทศอาเซียน, [ออนไลน], ธันวาคม 2559, แหลงที่มา:
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สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ปญหาการคอรรัปชันของกลุมประเทศอาเซียน, อางแลว.
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แตละดาน ดังนี้

3.2.2.2 แนวทางการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาการทุจริตของประเทศฟลิปปนสใน

1) ดานการบริการ
1.1) สร า งเสริ ม บรรยากาศการลงทุ น ในประเทศฟ ลิ ป ป น ส
โดยการอํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจ ใหมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ทั้งใน
สวนกลางและสวนทองถิ่น โดยใชระบบ Electronic Business Name Registration System
(eBNRS) ในการ ขออนุญาตประกอบธุรกิจจัดตั้งบริษัท ซึ่งตั้งเปาหมายจะใชเวลาในการขออนุญาต
เหลือ 1 สัปดาห
1.2) ดําเนินการพัฒนาระบบ National Business Registry
Database ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลการจดทะเบียนบริษัทรวมระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของ
ฟลิปปนส อาทิ กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม คณะกรรมการหลักทรัพยและหนวยงานทองถิ่น
1.3) เร ง พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นสาธารณู ป โภคเพื่ อ อํ า นวย
ความสะดวกดานการคาและการลงทุน
2) ดานการมีสวนรวมและความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
2.1) สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มการเป น หุ น ส ว นของภาคเอกชน
ผาน ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พื้ น ฐาน ทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในภาค การท อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรมการเกษตร
และโครงสรางพื้นฐาน
2.2) ลดเงื่ อ นไขที่ จ ะเป น อุ ป สรรคต อ การทํ า ธุ ร กิ จ ในฟ ลิ ป ป น ส
เพื่อกระตุน การลงทุน และการคา โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและการสงออก
2.3) สงเสริมกระบวนการปรับโครงสรางองคกรบริษัท โดยริเริ่มใช
การปรับโครงสรางองคกรแบบรวมประชุมตกลงกันกอน โดยลูกหนี้ เจาหนี้ และผูมีสวนเกี่ยวของจะ
ประชุมตกลงและจัดทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันกอน ตลอดจนจัดใหมีระบบควบคุมวิชาชีพผูพิทักษทรัพย
3) ดานความโปรงใส
มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของหน ว ยงาน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการทุจริตในการทํางานอยางเครงครัด
4) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน โดยทํ า การ
เชื่อมโยงเครือขายทางอิเล็กทรอนิกสใหเชื่อมตอกัน
ประเทศฟ ลิ ป ป น ส เ คยมี ภ าพลั ก ษณ ก ารทุ จ ริ ต แย ที่ สุ ด พอ ๆ กั บ อิ น โดนี เ ซี ย
แตในชวง 2–3 ปที่ผานมา ประเทศฟลิปปนสสามารถพัฒนาภาพลักษณของการทุจริตใหดีขึ้นอยาง
ผิดหูผิดตา โดยสามารถเพิ่มระดับความโปรงใส หรือลดระดับภาพลักษณการทุจริต ขึ้นจากเดิมที่เคย
อยูเกิน 100 มาอยูลําดับที่ 94 ในป 2013 อยางไรก็ดีสภาวะการทุจริตในประเทศฟลิปปนสยังคงอยู
ในระดับที่นาเปนหวงมาก ๆ ทั้ง ๆ ที่ประเทศฟลิปปนสมีกฎหมายตอตานการทุจริตที่ละเอียดลึกซึ้ง
ครอบคลุมมาเปนเวลานานแลว กฎหมายที่วานี้ คือ กฎหมายวาดวยการใหสินบนและการทุจริต
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ประเภทอื่น ๆ หรือที่เรียกวา Republic Act No. 3019 Anti–Graft and Corrupt Practices Act
ซึ่งใชมาตั้งแตเดือนสิงหาคม ค.ศ.1 960 (พ.ศ. 2503)
ต อ มาเมื่ อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ประเทศฟ ลิ ป ป น ส อ อกกฎหมายว า ด ว ย
ผูตรวจการแผนดินที่มีชื่อวา Ombudsman Act of 1989 (Republic Act No. 6770) กฎหมายฉบับนี้
ใหอํานาจประธานาธิบดีในการแตงตั้งผูตรวจการแผนดินในสํานักงานผูตรวจการแผนดินซึ่งจะเปน
หนวยงานอิ ส ระ อํ านาจของผูตรวจการแผนดินของฟลิปปนสมีสูงมาก สามารถไตส วนพิจารณา
ความผิดขอบเจาหนาที่รัฐทุกระดับและสงฟองเองได ขอแตกตางที่สําคัญสําหรับการทํางานของ
ผูตรวจการแผนดินของฟลิปปนส และประธานองคกรตอตานการทุจริตของเขตเศรษฐกิจและประเทศอื่น
เช น ฮ อ งกง มาเลเซี ย อยู ต รงที่ ไ ม มี ค ณะกรรมการตรวจสอบและกํ า กั บ คอยควบคุ ม ดู อี ก ที แ ละ
ผูตรวจการแผนดินเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดเพียงผูเดียว 27
3.2.3. ประเทศไทย
3.2.3.1 สภาพปญหาทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศไทย
ป ญ หาการทุ จ ริ ต ในประเทศไทยเป น ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มาช า นานและ
สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง แมปจจุบันในหลาย ๆ รัฐบาลที่ผานมาจะไดพยายาม
แกไขป ญ หาดั งกล าว โดยได กํ าหนดปญ หาการทุ จริตใหอยูใ นแนวนโยบายแหงรัฐ ในรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย หรือมีการกําหนดแนวทางแกไขปญหาการทุจริตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับตาง ๆ แตทั้งนี้การแกไขปญหาคอรัปชั่นก็ยังไมเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง
อีกทั้งยังไดทวี ความรุนแรงและมีความซับซอน ยากตอการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเชิงพื้นที่
และเชิงพฤติการณ ซึ่งในตางประเทศเองก็ลวนมีแนวโนมการเกิดการทุจริตมากขึ้น ในแตละประเทศ
จึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยดวย
3.2.3.2 องคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
ในประเทศไทยมีองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตอยู 2 หนวยงาน
คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งมีบทบาท
อํานาจหนาที่ ดังนี้
สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. เป น องค ก รอิ ส ระที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยรั ฐ ธรรมนู ญ
แห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 มาตรา 250 (3) ได กํ าหนดให คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อํานาจหนาที่เฉพาะไตสวนและวินิจฉัยการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐดํารงตําแหนงตั้งแต
ผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการที่ดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการใน
ระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือที่กระทําความผิด ในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย จึงสงผลใหการ
กระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูงและขาราชการที่ดํารง
26

27

ISANEWS, พลิกแฟมวิจัย “ศ.เมธี”เทียบแนวทางปราบทุจริตในเอเชีย–ป.ป.ช., [ออนไลน], 14 กันยายน 2557,
แหลงที่มา: https://www.isranews.org/isranews–scoop/32873–matee_777_01.html [26 กรกฎาคม 2560].
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ตําแหนงต่ํากวาผูอํานวยการกอง ไมอยูในอํานาจของ ป.ป.ช. และยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ
กระทรวงยุติธรรมจึงไดปรับปรุง รางกฎหมายที่ไดเสนอใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรี
ก็ไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบเปน
กฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการ ของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2551 เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ป จ จุ บั น สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. มี ฐ านะเที ย บเท า กรมและเป น กลไกของ
ฝายบริหาร ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝายบริหาร ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 เดิม
สํานักงาน ป.ป.ท. สังกัดภายใตกระทรวงยุติธรรม ตอมาในเดือนเมษายน 2559 ไดแยกออกจาก
กระทรวงยุติธรรม และเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารงตําแหนงต่ํากวา
ผูอํานวยการกอง จากอํานาจหนาที่ดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ท. จึงมีบทบาทเปนองคกรหลักของ
ฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเปนศูนยกลางทั้งดานการปองกัน การปราบปราม
และ การประสานงานกั บหน วยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ยวข อ งทั้ งหมดในการดํ าเนิ นตามนโยบายรั ฐ บาล
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในฝายบริหารสามารถบูรณาการในการดําเนินการระหวางหนวยงานตาง ๆ
ใหบังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไกการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของประเทศอื่น ๆ กับประเทศไทยจะเห็นไดวา ทั้งประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส
และประเทศไทยตามขอมูลตารางดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนในระดับอาเซียน
ลําดับ
1
2
3
4
5

ป 2558
Singapore
Malaysia
Thailand
Indonesia
Philippines

คะแนน
85
50
38
36
35

6

Vietnam
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ป 2559
Singapore
Brunei
Malaysia
Indonesia
Philippines
Thailand

คะแนน
84
58
49
37
35
35

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา คาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI)
ของประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส มีผลของคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นในป พ.ศ. 2558 ต่ํากวา
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ประเทศไทย แตพอมาในป พ.ศ. 2559 กลับมีคะแนนคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นดีกวาประเทศไทย
ทั้งนี้ผูศึกษาเห็นวา แหลงการประเมินในป พ.ศ. 2558 มีเพียง 8 แหลงประเมิน แตในป พ.ศ. 2559
ไดเพิ่มแหลงประเมินขึ้นเปน 9 แหลงประเมิน โดยแหลงประเมินที่เพิ่มขึ้นเปนแหลงดัชนีการประเมิน
ที่ใชประเมินสถานการณที่เกี่ยวของกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประเทศ ในอาเซียนใช
แหลงดัชนีนี้ในการประเมิน 5 ประเทศ ประเทศที่ไดรับคะแนนในแหลงการประเมินนี้มากที่สุด 3
ลําดับแรก คือ (1) ภูฏาน (2) ไตหวันและเมียนมาร และ (3) ติมอรเลสเต ซึ่งแสดงใหเห็นวา คะแนนที่
ลดลงสวนหนึ่งของประเทศไทยเกี่ยวของกับระดับการรับรูในเรื่องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในสายตานานาชาติ ซึ่งปรากฏในบทวิเคราะหที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ในรายงานของ
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) อยางชัดเจน
นอกจากการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหา มาตรการ หรือกลไกการแกไขปญหาของ
หนวยงานป องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ตของประเทศไทย ประเทศอิ นโดนี เซี ย และประเทศ
ฟลปปนสขางตนแลว ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและการไตสวนขอเท็จจริงของ
สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. ก็ นั บ เป น กลไกของภาครั ฐ อี ก ช อ งทางหนึ่ ง ที่ ช ว ยเสริ ม กลไกของรั ฐ บาล
ในการขับเคลื่อนมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือหากมีกรณีที่สื่อมวลชน มีการ
ลงข าวดานการทุจริตที่สํานัก งาน ป.ป.ท. เห็นวานาสนใจและมีความสําคัญ ตอสังคม เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็สามารถสั่งการใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงได
ซึ่ ง ป จ จุ บั น เราต อ งยอมรั บ ว า เรื่ อ งเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารมี บ ทบาทต อ
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เชน มีการใชคอมพิวเตอรในการทํางานใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคน
ขอมูล หรือรับ–สงขอมูลระหวางกัน ตลอดจนการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile phone) หรือ
โทรศัพทในการติดตอสื่อสารองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในองคกร เชน งานดานการบริหาร การจัดการ และการปฏิบัติการ ทําใหชีวิตความเปนอยู
ในปจจุบันลวนมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตาง ๆ มากมาย ทุกวันนี้
วิธีการสื่อสารของเรานั้นดูเหมือนจะไมใชแคการโทรศัพทหากันอีกตอไป แตกลายเปนการสงขอความ
ผานทางเครือขายสังคมออนไลน หรือที่เรียกวา Social Network นั่นเอง ซึ่งแนวโนมความนิยมใช
Social Network ทําใหเห็นวาสิ่งนี้จะกลายเปนสื่อหลักในการสื่อสารอยางแนนอน เรียกวาเปน
“ยุคของการแพรหลายทางสังคมออนไลน (Social Ubiquity)” จากสถานการณขางตนทําให
ประชาชนทุกชนชั้น ทุกชวงอายุ มีความคุนชินกับการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมากขึ้น อีกทั้ง
ประชาชนตาง ๆ สามารถใชเทคโนโลยีเหลานี้ในการปกปองชีวิตและทรัพยสินของตน โดยการใช
โทรศั พ ท มื อ ถื อ บั น ทึ ก ภาพหรื อ วี ดี โ อที่ ส ง ผลกระทบต อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของตน เพื่ อ ใช เ ป น
พยานหลักฐานยืนยันการกระทําผิดตาง ๆ ซึ่งสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการแจงเหตุให
เจาหนาที่รัฐทราบ ไมวาจะเปนชองทางของเฟสบุก (facebook) ไลน (Line) ทวิตเตอร (Twitter)
หรือไอจี (IG) เปนตน จนสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ไดเชนเดียวกัน ดังเชนตัวอยางคดีที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติไดดําเนินการ
และเป น คดี ที่ ไ ด รั บ ความสนใจเป น อย า งมากในช ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง เป น กรณี ที่ มี
การเผยแพรคลิปวีดีโอที่เจาหนาที่เทศกิจเรียกรับเงินจากชาวตางชาติโดยมิชอบผานทางสื่อสังคม
ออนไลนอยางแพรหลาย
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คดีนี้สํานักงาน ป.ป.ท. มีการดําเนินการภายในระยะเวลาที่สั้นมาก ซึ่งมีผูเสียหายเปน
ชาวตางชาติ ซึ่งเดินทางเขามาในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อทองเที่ยว ถูกเรียกรับเงินโดยไมชอบดวย
กฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ท. ไดเชิญชาวตางชาติซึ่งเปนผูเสียหายเขามาใหขอเท็จจริงเบื้องตน จากนั้น
คณะพนัก งาน ป.ป.ท. ไดมีการวางแผนคดีรวมกันวาจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงอยางไร
เพื่อนําคดีดังกลาวเขาสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงใหเร็วที่สุด เนื่องจากผูเสียหายดังกลาวจะตอง
เดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั ก รไทยในช ว งเช า ของวั น ที่ 25 มี น าคม 2559 ซึ่ ง นั บ ระยะเวลา
ในการดําเนินการทุกอยางเพื่อใหเขาสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเพียง 3 วันทําการเทานั้น คือ
วันที่ 22, 23 และ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนระยะเวลาที่กระชั้นชิด จนสุดทาย สํานวนคดีเรื่องนี้
ก็สามารถจัดทํารายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน เสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 และเสนอใหตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง นอกจากนี้ ยังไดมีการ
ติดตอประสานงานไปยังอัยการพิเศษแผนกคดีทุจริต เพื่อขอใหดําเนินการสืบพยานลวงหนาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237 ทวิ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เนื่องจาก
ผูเสียหายชาวต างชาติ ตองเดิ นทางกลั บประเทศในช ว งเช าของวั นที่ 25 มี นาคม 2559 เป นการ
ดําเนินการภายใตกรอบระยะเวลาที่จํากัดมาก แตมีประสิทธิภาพ ปจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได
พิจารณาชี้มูล ขณะนี้อยูระหวางสงสํานวนไปใหพนักงานอัยการดําเนินการสงฟองตอศาลตอไป
ซึ่งในสวนนี้ การดําเนินการของสํานักงาน ป.ป.ท. อาจจะเปนกลไกเล็ก ๆ ที่จะจุดประเด็น
ในการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อทราบถึงปญหา และเพื่อใหมีการควบคุม
กํากับดูแลและปองกันไมใหเกิดปญหาการทุจริตดังกลาวอีกในอนาคต รวมถึงสรางจิตสํานึก จริยธรรม
ด า นความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ของเจ า หน า ที่ รั ฐ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เพื่ อ ส ง เสริ ม
ภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐของประเทศไทย ใหทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยใช
หลัก ธรรมาภิ บาล และการประชาสัม พันธ การทํา งานของภาครัฐ ในการปอ งกัน และปราบปราม
การทุจริต ผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางตอเนื่อง อีกทั้ง การกําหนดบทลงโทษใหเด็ดขาดกรณีที่
เจาหนาที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบดวยกฎหมาย ก็จะสามารถปองกันไมใหเจาหนาที่รัฐใชอํานาจ
โดยมิชอบดวยกฎหมาย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สถานการณการทุจริตในภาพรวม
จากการศึกษา จะเห็นวาการจัดการปญหาทุจริตภายในกลุมอาเซียนสามารถจําแนกออก
เปนได 3 กลุมใหญ ๆ กลาวคือ
กลุมที่ 1 มีการจัดการปญหาคอรรัปชันในระดับดีมากถึงดี สามารถควบคุมปญหาการทุจริต
ไมใหลุกลามรายแรงตอประเทศได ประเทศดังกลาว ไดแก สิงคโปร คาคะแนน CPI ลาสุด ป 2016
เทากับ 84 คะแนน จาก 100 บรูไน ได 58 คะแนน และมาเลเซีย ได 49 คะแนน
กลุมที่ 2 คือ กลุมกลาง ๆ มีการจัดการปญหาคอรรัปชันในระดับพอใช มีการวางโครงสราง
การปองกันปญหาไวตามมาตรฐานสากล แตยังออนแอในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย ตีความกันวุนวาย
จนทําใหการแกปญหาขาดความชัดเจน ไรทิศทาง ซึ่งไดแก ประเทศฟลิปปนส คาคะแนน CPI ป
2016 เทากับ 35 คะแนน ประเทศอินโดนีเซีย ได 37 คะแนน และประเทศไทย ได 35 คะแนน
โดยกลุมนี้ ประเทศที่นาสนใจในแงของการยกระดับการจัดการปญหาคอรรัปชัน คือ อินโดนีเซีย
เนื่องจากคาคะแนน CPI อินโดนีเซียในรอบ 5 ปดีขึ้นเรื่อย ๆ จากป 2012 ที่ไดคะแนน 32 คะแนน
(นอยกวาประเทศไทยซึ่งปนั้นได 37 คะแนน) จนกระทั่งป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนปที่ประกาศผลลาสุดได
37 คะแนน (ประเทศไทยลดลงเหลือ 35 คะแนน) 28
ตาราง 2 แสดงคาคะแนน Corruption Perception Index ภูมิภาคอาเซียนยอนหลัง 5 ป
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ปจจัยที่ทําใหคาคะแนนความโปรงใสของประเทศอินโดนีเซียดีขึ้น คือ การรวมแรงรวมใจกัน
หลายฝาย ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาสังคม โดยมี KPK หรือ สํานักงาน ป.ป.ช.
อินโดนีเซียเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแกไขปญหา
สําหรับประเทศฟลิปปนสนั้น เดิมคะแนน CPI เหมือนจะดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยป 2014 ได
คะแนนสูงสุด 38 คะแนน แตหลังจากนั้นคอย ๆ รวงลงมาเหลือ 35 คะแนน ฟลิปปนสขึ้นชื่อเรื่อง
ความเขมแข็งเอาจริงเอาจังของภาคประชาชน ขณะที่สื่อมวลชนสายสืบสวนสอบสวน (Investigative
Journalist) ก็เปน “เสาหลัก” สําคัญในการตอตานคอรรัปชันแบบกัดไมปลอย แตประเทศฟลิปปนส
ก็ยังเผชิญปญหาเรื่องคอรรัปชันที่ยังแกกันไมตก โดยเฉพาะปญหาการทุจริตในการเมืองทองถิ่น
รวมถึงการผูกขาดอํานาจของตระกูลการเมือง (Political Dynasty)
กลุมที่ 3 ซึ่งเปนกลุมสุดทาย มีจํานวนมากที่สุด กลุมนี้มีปญหาการทุจริตในระดับรุนแรง
โดยโครงสรางจัดการปญหาคอรรัปชันยังขาดความชัดเจน ออนแอ รวมทั้งถูกอิทธิพลของโครงสราง
สวนบนแทรกแซงตลอด ประกอบดวย ประเทศเวียดนาม (CPI 33 คะแนน) ประเทศเมียนมาร
(CPI 28 คะแนน) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (CPI 30 คะแนน) ประเทศติมอร
(CPI 35 คะแนน) และประเทศกัมพูชา (CPI 21 คะแนน) ทั้ง 5 ประเทศนี้ มีโครงสรางทางการเมืองที่
ผูกขาดโดยพรรคการเมืองหรือคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 29
นอกจากนี้ ผู ศึ ก ษายั งพบวาการตอต านการทุจ ริตของประเทศอิ นโดนี เซียและประเทศ
ฟลิปปนสที่ประสบความสําเร็จและเปนที่กลาวถึงอยางมากในระดับนานาชาติเนื่องจากมีการนําเอา
ภาคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มหรื อ สนั บ สนุ น ในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง มี
รายละเอียดตอไปนี้
ประเทศอินโดนีเซีย: ภายหลังจากการจัดตั้งองคกรกําจัดคอรรัปชั่นของอินโดนีเซีย (KPK)
ในป 2002 ที่มีกรณีการสืบสวนสอบสวน 236 คดีในเวลา 10 ป ทุกคดีประสบความสําเร็จ มีการ
จับกุมขาราชการระดับสูง นักการเมือง ซีอีโอ ผูพิพากษา และเจาหนาที่ตํารวจระดับสูงประมาณ 400 คน
จะเห็นวาการคอรรัปชั่นเปนเรื่องที่แกไขยาก แตประเทศอินโดนีเซียแสดงใหเห็นวาสามารถแกไข
ปญหานี้ไดถามีการปรับปรุงหนวยงานคอรรัปชั่น และการไดรับความรวมมือจากภาคประชาชนและ
สื่อมวลชน 30
ปจจัยที่ทําให KPK ประสบความสําเร็จอยางสูงสุดมาจากการออกแบบองคกรใหมีอํานาจ
ครอบคลุ ม ที่ ส ามารถดํ า เนิ นคดี แ ละตั ดสิ นคดี ได ดว ยตนเอง รวมถึ งความมีอิ ส ระ คณะกรรมการ
ถูกถวงดุลอํานาจโดยฝายบริหารและนิติบัญญัติที่ยึดโยงกับภาคประชาชน ระบบการบริหารงาน
มีความยืดหยุนไมยึดระเบียบราชการ และในขณะเดียวกันก็ออกแบบกลไกในการตรวจสอบตนเอง
เชนกัน เพื่อใหหนวยงานมีความโปรงใส รับผิดชอบตอสาธารณะ ภาพลักษณ KPK ในสายตา
ประชาชนจึงมีความเปนกลาง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาคประชาสังคมจะเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการติ ด ตาม ตรวจสอบและคั ดกรอง ซึ่ง จะเปน การช วยภาครั ฐ ลดตน ทุน การต อต า น
การทุจริต (Prevention Cost) และตนทุนการปราบปรามการทุจริต (Suppression Cost)
28
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โดยเฉพาะกรณีที่ภาครัฐมีโครงการขนาดใหญที่จะตองดําเนินการจะมีองคกรภาคประชาสังคมคอย
ติดตามตรวจสอบอยางใกลชิดมาใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจางซึ่งเรียกวา “ขอตกลงคุณธรรม”
(Integrity Pact)
ประเทศฟ ลิ ป ป น ส : ได มี ง านวิ จั ย ตั ว แบบความเข ม แข็ ง ขององค ก รภาคประชาสั ง คม
ในการตอตานการทุจริต (Model of Anti–Corruption by CSO) พบวา ปจจัยหลักที่ทําให
ภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งในการตอตานการทุจริต คือ ความสามารถของสื่อในการรายงานขาว
การทุจริต ความเขมแข็งของการบังคับใชกฎหมายในการตอตานกาทุจริต กระบวนการควบคุมและ
ติดตามเพื่อสรางความโปรงใส และสถานการณทุจริตในประเทศ งานวิจัยนี้ใหบทบาทไปที่สื่อ ดวยเหตุ
ที่วาการรายงานขอมูลขอเท็จจริงของสื่อจะทําใหประชาชนมีความตระหนักถึงพฤติกรรมการทุจริต
รวมทั้งกดดันใหมีการตรวจสอบ ยิ่งสื่อรายงานขาวทุจริตมากเพียงใด องคกรภาคประชาชนก็จะเขาถึง
ขอมูลทุจริตไดมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ทําใหสามารถกําหนดทิศทางหรือกิจกรรมตอตานการทุจริตไดมากขึ้น
โดยเฉพาะการเปดโปงการทุจริตของขาราชการและนักการเมือง ปจจุบันมีสื่อใหม (New Media)
ที่ทําใหผูคนรับ–สงขาวผานโลกออนไลนมากขึ้นเพราะสะดวกและรวดเร็วมาก
การทุจริตสวนใหญจะพบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไดแก อาวุธ งานกอสรางเนื่องจาก
ประเทศฟลิปปนสยังคุนชินกับความสัมพันธในระบอบเกาที่มีระบบอุปถัมภจึงนําไปสูปญหาเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ดังนั้นองคกรภาคประชาชนจึงไดมีการจัดตั้งองคกรและ
กิจกรรมในการดําเนินการ 3 รูปแบบ ไดแก (1) แบบชุมชนนิยม มีวัตถุประสงคในการสรางความ
ตระหนักตอปญหาการทุจริต รวมทั้งชี้ใหเห็นผลเสียของการทุจริตลักษณะตาง ๆ (2) แบบเสรีนิยม
มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองผลประโยชนของกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมนักธุรกิจที่ตองเกี่ยวของกับ
การทําธุรกิจรวมกับรัฐบาล (3) แบบเคลื่อนไหวทางสังคม มีวัตถุประสงคที่ตองการเห็น ความ
เปลี่ยนแปลงของกลไกตาง ๆ ในการตอตานการทุจริต ผานการเคลื่อนไหวเพื่อการผลักดัน 31
การศึกษาเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อยกระดับ คาดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) กรณีศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟ ลิ ป ป น ส นี้ เ ป น การศึ ก ษาในรู ป แบบเชิ ง พรรณนา โดยการเปรี ย บเที ย บสภาพป ญ หาหรื อ กลไก
การแก ไขป ญ หาของหน ว ยงานป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ของต า งประเทศ คื อ ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
การศึกษา ไดดังนี้
1) เพื่อศึกษามาตรการและกลไกขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา CPI
ของประเทศไทย องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (TI)
เห็นความสําคัญของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหารที่รวบรวมโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum (WEF)
เนื่องจากมี ขอ คํ าถามในประเด็ นการทุจริ ตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนการแสดงถึงสภาวการณการทุจริ ต
คอรัปชั่นในแตละประเทศ ซึ่งคาคะแนน CPI ของประเทศไทยจะมีการนําขอมูลจากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผูบริหารมาประกอบในการคิดคะแนน CPI ดวย
30
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ประเทศไทยมีองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตอยู 2 หนวยงาน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (สํ า นั ก งาน ป.ป.ช.) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ซึ่ง 2 องคกรนี้ตางก็มี
มาตรการและกลไกขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา CPI ของประเทศไทยเชนกัน
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking)
รวมถึง
การเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) จากที่ไดศึกษาสภาพปญหา มาตรการหรือกลไก
การแกไขปญหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฟ ลิ ป ป น ส เพื่ อ ให ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ นของแต ล ะเรื่ อ งเพื่ อ นํ า มาปรั บ ใช ภ ายใต บ ริ บ ทของ
ประเทศไทยนั้น ผูศึกษาพบวา
ตาราง 3 หนวยงานและการเปรียบเทียบมาตรการการแกไขปญหาการทุจริต
อินโดนีเซีย
1) สํานักงาน ป.ป.ช. แหง
อินโดนีเซีย หรือ (KPK)
1)การปองกัน มีภารกิจเกี่ยวกับ
การตรวจสอบความมั่ ง คั่ ง ของ
เจาหนาที่รัฐ การใหความรูดาน
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ต อ
สาธารณะ การวิจัยและพัฒนา
2)การดําเนินการตามกฎหมาย
มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การสื บ สวน
สอบสวน การกล า วโทษ และ
การฟองคดีทุจริต
3)การจั ด การข อ มู ล มี ภ ารกิ จ
เกี่ยวกับการประมวลขอมูล การ
สนับสนุนเครือขายระหวางคณะ
มนตรี ก ารจั ด การทุ จ ริ ต กั บ
สถาบันตาง ๆ
4)การตรวจสอบภายในและการ
รับเรื่องรองเรียน

ฟลิปปนส
1) รัฐบาลฟลิปปนส 2)
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
–รัฐบาลฟลิปปนสจะเสริมสราง
ความโปรงใสในสวนงาน
ราชการของฟลิปปนส การ
ทํางานราชการของฟลิปปนสจะ
ทํางานบนพื้นฐานความเชื่อมั่น
ของประชาชน ขาราชการและ
เจาหนาที่จะตองมีความพรอม
รับผิดตลอดเวลา ใหบริการดวย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย–
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนฟลิปปนสจะ
สรางความโปรงใสตั้งแตระดับ
การเลือกสรรบุคคล มุงเนน
พฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
การเปนขาราชการ มีการสราง
ขวัญกําลังใจ และรางวัลสําหรับ
บุคคลากรในภาครัฐเพื่อใหมี
ความรับผิดชอบตอการทํางาน
และตอประชาชน

ไทย
1) สํานักงาน ป.ป.ช. 2)
สํานักงาน ป.ป.ท.
–สํานักงาน ป.ป.ช. เปนองคกร
อิสระ มีอํานาจไตสวนการ
กระทําทุจริตของเจาหนาที่รัฐที่
ดํารงตําแหนงตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูง หรือขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป–สํานักงาน
ป.ป.ท. เปนหนวยงานรัฐขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริต
ของเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารง
ตําแหนงต่ํากวาผูบริหาร
ระดับสูงและขาราชการที่ดํารง
ตําแหนง ต่ํากวาผูอํานวยการ
กอง
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จากการศึกษามาตรการการแกไขปญหาการทุจริตจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟลิป ป นส เปรี ยบเที ยบกั บประเทศไทย พบว าทั้ง 2 ประเทศนี้ มีความก าวหนาอยางรวดเร็ว และ
มีความจริงจังในการตอตานการทุจริต โดยเห็นไดจากการที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส
จะเนนการปรับปรุงกระบวนการและระบบงานภายในหนวยงานของรัฐเปนอันดับแรก ตอมาก็มาเนน
ที่ตัวขาราชการ เจาหนาที่ของภาครัฐ เพื่อลดโอกาสการในการกระทําการทุจริต สําหรับประเทศไทย
ผูศึกษามีความเห็นวา เนื่องจากประเทศไทยมีหนวยงานตอตานการทุจริต 2 หนวยงาน คือ สํานักงาน
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งแตละหนวยงานลวนมีอํานาจหนาที่ ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเชนเดียวกัน แตอาจมีปญหาในดานการประสานความรวมมือระหวางกัน ดังนั้น ควรมี
แนวทางรวมกันในการปรับปรุงแกไขและพัฒนากระบวนงานใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในทุกกระบวนงานเพื่อใหทุกระบบงานสามารถตรวจสอบได ดังเชน
กรณีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติของสํานักงาน ป.ป.ท. ที่ไดนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในกระบวนการติดตอประสานงานและดําเนินคดีใหเกิดประโยชนสูงสุด
ไดแก โทรศัพท อีเมล เฟสบุคแฟนเพจ และไลน เพื่อเปนอีกจุดหนึ่งที่จะสรางความสะดวก รวดเร็ว
เปนธรรม และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนจากตางประเทศ
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการของ
ภาครั ฐ ด า นการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น จากชาวต า งชาติ
อันจะนําไปสูการยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยใหดีขึ้น ผูวิจัยขอนําเสนอ
ในขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2 ขอเสนอแนะและมาตรการขับเคลื่อนกลไกการตอตานการทุจริตเพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
ทุกครั้งที่มีการประกาศเจตนารมณ “ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ทุกรูปแบบ ทําใหคิด
มุมกลับไดวาสิ่งเหลานั้นมีอยูจริงและมีผลกระทบรุนแรง จึงตองทํา “ใหมี” การแสดงจุดยืน เสมือนหนึ่ง
ตั้งใจจะตอตานการทุจริต อันแสดงถึงความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ขอสังเกตหนึ่งที่พบ คือ
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชัน สวนใหญมุงไปในลักษณะการกําหนดเปนตัวบทกฎหมาย และ
การใชวาทกรรมสรางกระแสมากกวาความใสใจอยางแทจริงในการแกปญหาอยางยั่งยืนดวยมาตรการ
สรางคานิยมแหงชาติหรือคุณธรรมแหงชาติ เพื่อสรางอุปนิสัยระยะยาว รวมทั้ง การบังคับใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาดและศักดิ์สิทธิ์ ผูศึกษาจึงเห็นวาควรจะมีการกําหนดมาตรการ ระยะสั้นและมาตรการ
ระยะยาว เพื่ อ รั บ มื อกั บ ป ญ หาการทุ จ ริ ต ดั ง กล า ว ทั้ งนี้ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ให
หนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังนี้
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4.2.1 มาตรการระยะสั้น
ผู ศึ ก ษาเห็ น ควรเสนอมาตรการระยะสั้ น เพื่ อเป น กลไกผลั ก ดั น ให ค า ดั ช นี ชี้ วั ด
การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นใน 4 ประเด็น คือ
4.2.1.1 การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยไดมี
การจั ด ตั้ ง องค ก รต า ง ๆ ขึ้ น มาเพื่ อ ให ผู ที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ป ระมวล
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย แ ละกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกํ าหนดไว หากเป น เป น การจั ดตั้ ง องค ก ร
ประกอบธุรกิจโดยเปนการลงทุนของคนไทยลวน ก็ไมมีปญหามากเทาที่ควร สามารถจะประกอบการ
คาสินคาหรือคาบริการไดทุกอยาง แตเมื่อใดที่การจัดตั้งองคกรเพื่อประกอบธุรกิจนั้นมีคนตางดาวเขา
จัดตั้งหรือรวมลงทุนดวย ก็จะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งชื่อวาพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ. 2542 (1999) มาควบคุมบังคับอีกตางหาก โดยกฎหมายฉบับนี้จะกําหนดรายละเอียดให
คํานิยามวาธุรกิจอยางไรจึงจะถือวาเปนธุรกิจของคนตางดาว และถาหากวาธุรกิจนั้นจัดตั้งขึ้นมาเขา
ลักษณะที่กฎหมายกําหนดวาเปน “คนตางดาว”
หรือชาวตางชาติแลว ก็จะตองถูกควบคุม
การประกอบธุรกิจโดยมีขอจํากัดอยูหลายอยางหลายประการ ฉะนั้น จะเห็นไดวา เมื่อธุรกิจใดเปน
ธุรกิจของคนตางดาวแลวก็จะมีขอจํากัดในการประกอบธุรกิจอยางมากนอกจากนั้นแลวคนตางดาวที่
จะเขามาทําธุรกิจในประเทศไทยจะตองคํานึงถึงเรื่องอื่นควบคูไปดวยกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ เพราะ
ยังจะมีกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของที่ใชบังคับกับคนตางดาวอยูอีกตางหากอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมาย
คนเขาเมือง และ กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ซึ่งกฎหมายแตละฉบับที่อางถึงมา
ทั้ ง หมดนี้ ไ ด แ ยกอํ า นาจต า งหากจากกั น เป น เอกเทศ และเป น อํ า นาจของแต ล ะหน ว ยงานซึ่ ง ไม
เกี่ยวของกัน ซึ่งยังเปนเรื่องที่ลาสมัยอยูมาก เนื่องจากไมมีความสอดคลองตองกันทําใหเกิดความไม
สะดวกอีก หลายประการ กลาวคือ เมื่อคนตางดาวไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสถานประกอบการเพื่อ
ประกอบธุรกิจได ก็ไมไดหมายความวาคนตางดาวผูนั้นจะไดรับอนุญาตทํางานในธุรกิจที่ตนตั้งขึ้นได
โดยอัตโนมัติ เพราะการทํางานของคนตางดาวจะเปนเรื่องของตัวบุคคล ดังนั้น จึงตองไปยื่นขอ
อนุญาตทํางานกับกรมการจัดหางาน ซึ่งอยูในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนอีกหนวยงานหนึ่ง
แตถึงแมวาคนตางดาวนั้นจะไดรับอนุญาตใหทํางานไดแลวก็ตาม ก็ยังมีเรื่องที่ตองขออนุญาตอีกอยางหนึ่ง
คือ การขออนุญาตพํานักอยูในประเทศไทยตามกฎหมายคนเขาเมือง ซึ่งตองยื่นคําขอตอสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองที่สังกัดอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติอีกหนวยงานหนึ่ง เพราะถาไมไดรับอนุญาตให
อยูตอในประเทศไทยก็ไมสามารถจะทํางานไดอยูดี จะเห็นไดวาการขออนุญาตในแตละอยางที่กลาวมานี้
เปนอํานาจของกฎหมายแตละฉบับและเปนเรื่องของแตละหนวยงานที่เปนผูปฏิบัติทั้งสิ้น และแตละ
หนวยงานก็ไมจําเปนตองอนุญาตตามกันไป ฉะนั้น การที่คนตางดาวจะประกอบธุรกิจหรือทํางานใน
ประเทศไทยได จึงยังมีอุปสรรคอยูมาก จนทําใหเห็นไดวาการที่จะประกอบธุรกิจอยางถูกตองตาม
ขั้นตอนของกฎหมายทุกอยางเปนเรื่องที่ทําไดอยางยากลําบาก จากขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองที่เปน
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดการหลบเลี่ยงกฎหมาย อันเปนผลใหการประกอบธุรกิจนั้นจะมีชองวาง
ให เ กิ ด การรั บ สิ น บน การเพิ่ ม ขั้ น ตอนในการการขออนุ มั ติ อ นุ ญ าต การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท การดํ า เนิ น
มาตรการทางภาษี เปนตน จึงเห็นควรที่จะใหมีการนําพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งปจจุบัน รัฐบาลไดมีการ
มอบหมายใหสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ไปดําเนินการแลว และประกาศใหปนี้เปนปแหง
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การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมและสรางบรรยากาศแหงการลงทุนสําหรับนัก
ลงทุนชาวตางชาติใหมีมากยิ่งขึ้น
4.2.1.2 ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ ผูศึกษาเห็นวาใน
ขั้ น ตอนการสรรหาแต ง ตั้ ง เพื่ อ บรรจุ เ ข า ทํ า งาน ควรจะมี ก ระบวนการขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน และมี
การกําหนดเสนทางความกาวหนาในหนาที่การงาน (Career Path) ที่ชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐ
มีการควบคุมการใชอํานาจหนาที่อยางถูกตอง ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตน และมีความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานที่เกี่ยวของหลัก ๆ คือ สํานักงาน ก.พ.
4.2.1.3 ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ เชน
1) จัดทําระบบตรวจสอบการใชจายงบประมาณเผยแพรใหประชาชน
เข า ถึ ง ได ง า ย และเพื่ อ ให ป ระเทศไทยได ค ะแนนเต็ ม ด า นงบประมาณตามข อ กํ า หนดของ
International Budget Partnership (IBP) ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองใชงบประมาณจากภาครัฐใน
ชั้นตน ดังนี้
2) การนํ าคํ าแถลงประกอบคํ าของบประมาณ ป พ.ศ. 2561 ขึ้นบน
เว็บไซต และจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษ
3) การนําขอมูลงบประมาณขึ้นเว็บไซตในรูปแบบตาราง Excel เทานั้น
ไมใช ในรูปแบบไฟล PDF
4) การนํารางงบประมาณประจําปขึ้นเว็บไซตของสํานักงบประมาณ
ลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนสภาอนุมัติ
5) การจั ด ทํ า ข อ มู ล งบประมาณทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษของ
เอกสารงบประมาณจะตองตรงกัน เนื่องจากที่ผานมามีการรายงานวามีขอมูลไมตรงกันในสวนของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6) การนํารายงานประจําปของสํานักงานตรวจเงินแผนดินประจําปขึ้น
เว็บไซต
นอกจากนี้ นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง ฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ไดเคยกลาววา รัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการผลักดันการขจัด
ทุจริตใหเปนวาระแหงชาติ ตองการสรางมาตรฐานความโปรงใสในประเทศไทย โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายรัฐ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลภาครัฐ เปนการ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ซึ่ ง กั น และกั น และสร า งความโปร ง ใส โดยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง สมัครเขารวมเปนภาคีสมาชิกองคกรสงเสริมการมีสวนรวมใน
การบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP) ซึ่งเปนองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศ ปจจุบันมีสมาชิกเขารวมกวา 70 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การเขารวมเปนสมาชิก OGP นั้น
มีเงื่อนไขโดยใหประเทศไทยจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ภาครัฐ (National Action Plan) รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
โดยครอบคลุมขอผูกพัน (Commitment) ตามหลักการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่ OGP กําหนด และกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
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ความรวมมือเพื่อการเปดเผยขอมูลภาครัฐ เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดของ OGPโดยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานในคณะกรรมการดังกลาว 32
4.2.1.4 ประสิทธิภาพการดําเนินงานตอตานการทุจริต โดยเพิ่มประสิทธิภาพของ
รัฐบาลในการควบคุมการเกิดปญหาการทุจริต เชน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ
นําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อลดโอกาสหรือชองวางในการใชดุลพินิจของ
เจาหนาที่รัฐในการอนุมัติ อนุญาตใด ๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการลดโอกาสหรือชองวาดังกลาวไดแลว จะสราง
บรรยากาศในการลงทุนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติที่ดียิ่งขึ้น สงผลใหระดับการทุจริตของประเทศ
ในภาพรวมลดลง มุมมอง (Perception) ของนักลงทุนชาวตางชาติตอการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
ดีขึ้น อันจะสงผลตอการยกระดับคาดัชนีชี้วัดการทุจริตของประเทศไทยใหสูงขึ้นอยางแนนอน
4.2.1.5 การมีสวนรวมของประชาชน จากการสํารวจ “ดัชนีคอรรัปชันที่ทําการ
สํารวจอยางตอเนื่องโดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่พบวา คนไทยใหความสนใจตอปญหาการทุจริต
และ ตองการเขามีสวนรวมในการแกปญหานี้มากขึ้น ดังนั้น หากมีการศึกษาและกําหนดแนวทาง/
มาตรการ ใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย
ก็จะสามารถเปนอีกแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คําวา “ภาคประชาชน” หมายรวมถึง ภาคสวนตาง ๆ ที่ไมใชภาครัฐ เชน
ภาคธุ ร กิ จ ภาคประชาสั ง คม นั ก วิ ช าการ เครื อ ข า ยหรื อ องค ก รไม แ สวงหากํ า ไร เป น ต น ดั ง นั้ น
ภาคประชาชนที่ตองสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตจึงประกอบไปดวยผูที่มีความรูและ
ประสบการณใ นหลากหลายสาขา โดยภาคประชาชนเหลานี้อาจเปน ทั้งผูที่มีสวนไดเสียและไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้น การเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนเชนนี้ จะสามารถ
ชวยกําจัดจุดออนของภาครัฐที่มีขอจํากัดทั้งเรื่องงบประมาณ จํานวนบุคลากร การขาดประสบการณ
และความเชี่ยวชาญ การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนผานมาตรการที่โปรงใส จะสามารถ
สรางความเชื่อมั่นในระยะยาวที่จะสรางมาตรฐานหรือวัฒนธรรมของสังคม รวมถึงเปนการปรับ
พฤติกรรมของคนในสังคมควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและยับยั้ง การ
ทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนที่ไดมีการยกตัวอยางคดีเทศกิจขางตน ซึ่งคดีดังกลาวไดรับ
ความรวมมื อจากภาคประชาชนในการแจงเบาะแส การรายงาน รวมถึ งความร วมมื อเปนพยาน
จนนําไปสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของสํานักงาน ป.ป.ท.
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากการลงทุ น เพื่ อ สาธารณะประโยชน ข องภาครั ฐ
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนอยางมีขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการใหมีความชัดเจนและ
โปรงใสมากที่สุด ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของประชาชน และเพื่อป องกั นมิให เกิดการทุจริ ต จึ งควร
31
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กรมบัญชีกลาง, ภาครัฐเขารวมภาคี OGP ขจัดทุจริต สรางความโปรงใสประเทศไทย; ขาวฉบับที่ 20/2560,
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สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให มี ก ารใช ม าตรการการมี ส ว นร ว มของประชาชนตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น กระบวนการ
จนกระทั่ งเสร็ จสิ้ น กระบวนการ ซึ่งจะสรา งความโปรง ใส ตรวจสอบได ของภาครัฐ เชนเดียวกั บ
ประเทศฟลิปปนสที่มุงเนนเรื่องความเขมแข็งเอาจริงเอาจังของภาคประชาชนในการตอตานการทุจริต
อยางจริงจัง ถึงแมประเทศฟลิปปนสยังเผชิญปญหาเรื่องการทุจริตที่ยังแกกันไมตก แตก็ไมเลิกลม
ความพยายาม หรือแมแตประเทศอินโดนีเซีย ปจจัยที่ทําใหคาคะแนนความโปรงใสของอินโดนีเซียดีขึ้น
คือ การรวมแรงรวมใจกันหลายฝาย ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม โดยมี
KPK หรือ ป.ป.ช. อินโดนีเซีย เปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแกไขปญหา ดังนี้ยอมแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของภาคประชาชนอยางแทจริง
4.2.2 มาตรการระยะยาว
มาตรการสําคัญในการดําเนินการระยะยาว คือ
4.2.2.1 การใหการศึกษา โดยเนนใหการศึกษาทั้ง 2 สวน คือ คนเกง และคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ใหสามารถทํางานอยางสุจริต เนนการสรางสุจริตชนเพื่อใหสังคมมีประสิทธิภาพ
สงเสริมใหมีการปลูกฝงเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตวัยเด็กและตลอดจนทุกชวงของชีวิต
ใหแกเยาวชนและประชาชน โดยผานทั้งกระบวนการการเรียนการสอน และกระบวนการทางสังคม
เพื่อสรางจิตสํานึกใหมีคานิยม และทัศนคติที่ถูกตอง โดยยึดถือเปนหลักในการดํารงชีวิตที่ไมทุจริต ใน
ทุกโอกาส ทุกสถานที่ รวมทั้งใหสังคมทั่วไปไดรับรูอยางชัดเจนวาการกระทําใดถือวาเปนการทุจริต
การกระทําใดที่ไมใชการทุจริต และสรางคานิยมรวมกันของสังคม ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตใหเกิดขึ้นทุกระดับในสังคม โดยเริ่มสรางจิตสํานึกตอตานการทุจริตตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
ทองถิ่ น และดํ าเนิ นการต อเนื่ องจนถึ งระดั บประเทศ รั ฐบาลต องกํ าหนดนโยบายการเสริ ม สราง
คุณธรรม จริยธรรม และบรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับชั้น
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล เพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต
ไมเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติของสังคม
4.2.2.2 รัฐจะตองสนับสนุนใหองคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาชน และองคกร
อิส ระ ที่ จั ดตั้ งขึ้ นตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2560 อาทิ เช น
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (สํ า นั ก งาน ป.ป.ช.) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลปกครอง ฯลฯ มีความเขมแข็ง มีอิสระ รวมทั้ง
มี บุ ค ลากรที่ เ พี ย งพอกั บ การทํ า หน า ที่ ต รวจสอบสั ง คมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยส ง เสริ ม ให มี
การทํางานรวมกันอยางมีบูรณาการเพื่อทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันเกิด
ประสิทธิผล
4.2.2.3 รัฐตองสรางกลไกของการเขาถึงขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส ใหทุกคน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และทันตอเหตุการณ ในกรณีเรื่องที่เปน
ความลับของทางราชการจะตองมีการกําหนดใหชัดเจน นอกจากนั้นจะตองสรางกลไกใหสามารถตอบ
คําถามกับประชาชนได รวมถึงชองทางการแจงเหตุกรณีประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติไดรับ
ผลกระทบจาก การทุจริต เพื่อใหปญหาการทุจริตคอรรัปชันดังกลาวไดรับการแกไข และ/หรือกระทํา
ไดยากขึ้น
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4.2.2.4 ปรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเพียงพอตอ
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน หรือใหรางวัลกับผูที่มีความประพฤติดี เพื่อสรางแรงจูงใจและเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานที่มีความประพฤติดี
4.2.2.5 เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ มี ห น า ที่ ต อ งยื่ น บั ญ ชี ร ายได ทรั พ ย สิ น หรื อ หนี้ สิ น
เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสิน รายได และรายการหนี้สินของเจาหนาที่รัฐ รวมถึง
กําหนดตัวชี้วัดหรือมาตรการใหแตละหนวยงาน ในการปรับปรุงโครงสราง ปฏิรูปวิธีการ ทํางานใหมี
ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทํางานใหกระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น และกําหนดใหมีการนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใช เพื่อการทํางาน ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได และเปนการลดดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารได
4.2.2.6 เสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ หรือเสริมสราง
ความโปรงใสโดยใหภาคเอกชนเขามารวมดําเนินการตรวจสอบและถวงดุลในการดําเนินกิจกรรมของ
ภาครัฐ และควรมีการนําฐานขอมูลสถิติ (Data Base) ตาง ๆ มารวมไวในแหลงเดียวเพื่อนํามา
ประเมินสถานการณ การทุจริต เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีการรวบรวมขอมูลที่เปนระบบบูรณาการ
ฐานขอมูล การนําขอมูลจากหลายแหลง เชน ผลการสํารวจโพลลตาง ๆ มาวิเคราะหอาจจะกอใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนได ดังนั้น หากมีระบบฐานขอมูลเดียว (Single Data Base) การวิเคราะหใหทราบถึง
สาเหตุที่แทจริงของปญหา การทุจริตอาจจะสามารถทําไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น สงผลใหสามารถ
แกปญหาการทุจริตไดงายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ควรมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถติดตอ ประสานงาน หรือทราบสถานการณการทุจริต
ไดจากฐานขอมูลเดียวกัน
4.2.2.7 ตองมีการเก็บรวบรวม หรือสํารวจความคิดเห็นจากนักลงทุนชาวตางชาติ
หรือนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนําขอมูลการสํารวจดังกลาว
มาวิเคราะหสถานการณการทุจริตไดอยางถูกตอง และเปนการเขาถึงมุมมองความคิดของชาวตางชาติ
ที่มีตอสถานการณการทุจริตในประเทศไทย
4.2.2.8 รั ฐ บาลต อ งส ง เสริ ม บทบาทของสื่ อ มวลชนให นํ า เสนอเผยแพร ค วาม
ซื่อสัตยสุจริต สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกสังคมทุกระดับอยางเสมอภาคกัน รวมถึงการ
ประชาสั ม พั น ธ ด า นผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการทุ จ ริ ต ทั้ ง ต อ ตนเอง สั ง คม ครอบครั ว และ
ประเทศชาติ
4.2.2.9 หนวยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวของกับชาวตางชาติ เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
กรมศุล กากร สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนตน ตองเสริม สรางความรูดานกฎหมาย หรือชอง
ทางการติดตอสื่อสาร รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตองใหกับชาวตางชาติที่ตองมาติดตอไดทราบ
เพื่อลดโอกาส หรือชองวางในการที่เจาหนาที่รัฐจะใชดุลพินิจ ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดโอกาสที่เจาหนาที่
รัฐจะทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

45
4.3 บทสรุป
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค า ดั ช นี ชี้ วั ด การทุ จ ริ ต ของประเทศไทยเปรี ย บเที ย บในกลุ ม ประเทศ
อาเซียน 10 ประเทศ พบวา แตละประเทศในกลุมอาเซียนมีคาคะแนนใกลเคียงกับประเทศไทย
ยกเวนประเทศสิงคโปรและประเทศบรูไนที่มีผลการจัดอันดับสูงที่สุดในภูมิภาค ซึ่งแมประเทศไทยอยู
ในลําดับที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ แตยังถือวายังมี
ระดับปญหาการทุจริตอยูในระดับสูงเมื่อเทียบในระดับโลก และแนวโนมก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
หากรัฐบาลยังไมมีมาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมออกมารองรับ
ถึงแมประเทศฟลิปปนสขึ้นชื่อเรื่องความเขมแข็งเอาจริงเอาจังของภาคประชาชน ในการ
ตอตานการทุจริตอยางจริงจัง แตประเทศฟลิปปนสก็ยังเผชิญปญหาเรื่องการทุจริตที่ยังแก ไมตก
โดยเฉพาะป ญ หาการทุ จ ริ ต ในการเมื อ งท อ งถิ่ น รวมถึ ง การผู ก ขาดอํ า นาจของตระกู ล การเมื อ ง
(Political Dynasty) ตามที่กลาวมาแลวขางตน สวนประเทศอินโดนีเซียประเทศที่นาสนใจในแงของ
การยกระดับการจัดการปญหาการทุจริต คือ ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากคาคะแนน CPI ของ
ประเทศอินโดนีเซียในรอบ 5 ปดีขึ้นเรื่อย ๆ จากป 2012 ที่ไดคะแนน 32 (นอยกวาไทยซึ่งปนั้นได
37) จนกระทั่งปลาสุดได 37 คะแนน (ไทยเราลดลงเหลือ 35) ปจจัยที่ทําใหคาคะแนนความโปรงใส
ของอินโดนีเซียดีขึ้น คือ การรวมแรงรวมใจกันหลายฝาย ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และ ภาค
ประชาสังคม โดยมี KPK หรือ ป.ป.ช. อินโดนีเซีย เปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแกไขปญหา ซึ่งจะ
เห็นไดวา ทั้งประเทศฟลิปปนสและประเทศอินโดนีเซีย ลวนแตมีแนวคิดที่จะนําภาคประชาชนหรือ
ภาคประชาสังคมเขามารวมปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงประเทศไทยดวย ดังจะเห็นได
จากงานวิจัย “การพัฒนาบทบาทภาคประชาสังคมเพื่อตอตานการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ” 33 ที่ปมปญหาดานการทุจริตมักกระจุกอยูที่กระบวนการจัดซื้อจัดจาง และขอจํากัดของการ
ตอตานการทุจริตโดยภาครัฐที่เกิดขึ้นทําใหภาคประชาสังคมเปนอีกกลไกหนึ่งที่สําคัญในการชวยทํา
หนาที่ตอตานการทุจริต ซึ่งจากมุมมองเศรษฐศาสตรสวัสดิการ (Welfare Economics) ที่มองวา
“ธรรมาภิบาล” เปนสินคาชนิดหนึ่งที่ประชาชนทุกคนตางตองการนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ไดชี้ใหเห็นวา
หลักธรรมาภิบาลที่ภาคประชาชนตองการนั้นมี 3 ประการ ดวยกัน ไดแก (1)
ความโปรงใส
(Transparency) ที่ตองอาศัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของรัฐอยางโปรงใส (2) การแสดงความ
รับผิดชอบ (Accountability) ตองอาศัยกระบวนการในการติดตามตรวจสอบของภาคประชาชนเอง
และ (3) การมีสวนรวม (Participation) ที่รัฐจําเปนตองเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจและบริหารจัดการ ดังนั้น การเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจางของภาคประชาชนนั้น จะชวยภาครัฐลดตนทุนการตอตานการทุจริตทั้งใน
สวนตนทุนการปองกัน การทุจริต (Prevention Cost) และตนทุนการปราบปรามการทุจริต
(Suppression Cost) เนื่องจาก ภาคประชาสังคมจะเปนสวนหนึ่งในกระบวนการติดตามตรวจสอบ
และคัดกรอง (Screen) โครงการหรือสัญญาจัดซื้อจัดจางที่อาจมีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตได จาก
ตัวอยางคดีที่เกิดขึ้นกรณีเจาหนาที่เทศกิจเรียกรับเงินจากชาวตางชาติ และไดมีการเผยแพรเปนคลิป
33

THAIPUBLICA, บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อกคอรรัปชัน (2): สอง CSOs 16 ประเทศ 4 กลไกตานโกง,
[ออนไลน], 24 สิงหาคม 2015, แหลงที่มา: https://thaipublica.org/2015/08/civil–society–organization–2/
[5 สิงหาคม 2560].
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วีดีโอ จนนําไปสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของสํานักงาน ป.ป.ท. ที่รวดเร็ว จะเห็นไดวา ศูนยรับ
เรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ เปนเพียงกลไกเล็ก ๆ หรือเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะสื่อสาร
กับประชาชนในการรับเรื่องรองเรียน อันจะสงผลตอการเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับชาวตางชาติ
กรณีที่ไดรับผลกระทบจากการประพฤติมิชอบจากเจาหนาที่รัฐได
ดังนั้น ผูศึกษาจึงขอเสนอใหรัฐบาลดําเนินการเพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการ
ทุจริตของประเทศไทย (CPI) ดังตอไปนี้
ที่
ขอเสนอแนะ/มาตรการ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
1. การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
1.1 ขั้ น ตอนการอนุ มั ติ อนุ ญ าตของทางราชการต อ งมี ขั้ น ตอนที่ – สํานักงาน
ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดทําคูมือสําหรับ คณะกรรมการสงเสริม
ประชาชน เพื่ อ ให ท ราบถึ ง กระบวนการขั้ น ตอน เอกสาร การลงทุน (BOI)
คาใชจาย ฯลฯ ที่ชัดเจน และนําขอเสนอมาตรการเรงรัดการ – สํานักงาน ก.พ.ร.
บังคับใช พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต – สํานักงานรัฐบาล
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อแกไขปญหาความลาชาในการ อิเล็กทรอนิกส (สรอ.)
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคของกฎหมาย
1.2 การดําเนินการเรื่องการตรวจลงตรา (Visa) จะตองมีการระบุ สํานักงานตรวจคน
รายการเอกสาร ที่ ป ระชาชนต อ งเตรี ย มมาให พ ร อ มและ เขาเมือง (ตม.)
กําหนดเวลาแลวเสร็จหลังการยื่นเอกสารใหแนนอน ชัดเจน ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวจะตองปรากฏในเว็บไซตของสํานักงานตรวจคน
เข าเมื องทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และรายงานผลการ
ดําเนินการใหรัฐบาลทราบเปนระยะถึงความคืบหนา ปญหา
อุปสรรค ขอขัดของ
1.3 กระบวนการนําเขา–สงออก จะตองมีการระบุรายการเอกสารที่ กรมศุลกากร
ประชาชนตองเตรียมมาใหพรอม และกําหนดเวลาแลวเสร็จหลัง
การยื่ น เอกสารให แ น น อน ชั ด เจน ซึ่ ง ข อ มู ล ดั ง กล า วจะต อ ง
ปรากฏในเว็ บ ไซต ข องกรมศุ ล กากรทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเชิญผูประกอบการทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศใหมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และรายงานผล
การดําเนินการใหรัฐบาลทราบเปนระยะถึงความคืบหนา ปญหา
อุปสรรค ขอขัดของ
2. ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
สํานักงาน ก.พ.
มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในหนาที่การงาน (Career
Path) ที่ชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐมีการควบคุมการใชอํานาจ
หนาที่อยางถูกตอง ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตน สรางระบบ
ค าตอบแทนโดยพิ จารณาเรื่ องของผลงานเป นหลั ก เพื่ อไม ใ ห นํ า
ระบบอุปถัมภเขามาอยูในระบบ
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3. ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ - สํานักงบประมาณ
ภาครัฐ เชน
- สํานักงานตรวจเงิน
– จั ด ทํ า ระบบตรวจสอบการใช จ า ยงบประมาณเผยแพร ให แผนดิน
ประชาชนเขาถึงไดงาย และเพื่อใหประเทศไทยไดคะแนนเต็ม
ดานงบประมาณตามขอกําหนดของ International Budget
Partnership (IBP) ไดอยางรวดเร็ว
– การนําคําแถลงประกอบคําของบประมาณประจําปงบประมาณ
ขึ้นบนเว็บไซต และจัดทําคํ าแปลเป นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การ
จั ด ทํ า ข อ มู ล งบประมาณทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษของ
เอกสารงบประมาณจะตองตรงกัน เนื่องจากที่ผานมามีการ
รายงานว า มี ข อ มู ล ไม ต รงกั น ในส ว นของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
– การนํ า ข อ มู ล งบประมาณขึ้ น เว็ บ ไซต ใ นรู ป แบบตาราง Excel
เทานั้น ไมใชในรูปแบบไฟล PDF
– การนํารางงบประมาณประจําปขึ้นเว็บไซตของสํานักงบประมาณ
ลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนสภาอนุมัติ
– การจัดทําขอมูลงบประมาณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
เอกสารงบประมาณจะตองตรงกัน เนื่องจาก ที่ผานมามีการ
รายงานว า มี ข อ มู ล ไม ต รงกั น ในส ว นของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
– การนํารายงานประจําปของสํานักงานตรวจเงินแผนดินประจําป
ขึ้นเว็บไซต
4. การมีสวนรวมของประชาชน
– สํานักงาน ป.ป.ช.
เนื่องจากภาคประชาชนเปนสวนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง หากรัฐบาล – สํานักงาน ป.ป.ท.
สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการรวมตอตานการ – องคกรตอตานคอรรัป
ทุ จ ริ ต จะก อ ให เ กิ ด แรงต า นการทุ จ ริ ต อย า งยั่ ง ยื น และเป น การ ชัน
ปองกันปญหาการทุจริตในสังคมไดดีขึ้น
5. การศึ ก ษา: รั ฐ บาลต อ งกํ า หนดนโยบายการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม – กระทรวงศึกษาธิการ
จริยธรรม และบรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในหลักสูตรการศึกษาของ – สถาบันอุดมศึกษา
โรงเรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น ตั้ ง แต ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล เพื่ อ ปลู ก ฝ ง และ – มหาวิทยาลัยตาง ๆ
สงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต ไมเห็นวา
การทุจริตเปนเรื่องปกติของสังคม
6. ตองเสริมสรางความรูดานกฎหมาย หรือชองทางการติดตอสื่อสาร –กระทรวงการ
รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตองใหกับชาวตางชาติที่ตองมา ตางประเทศ
ติดตอไดทราบ เพื่อลดโอกาส หรือชองวางในการที่เจาหนาที่รัฐจะใช – กระทรวงพาณิชย
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ดุ ล พิ นิจ ทั้ งนี้ เพื่ อเป นการลดโอกาสที่เจาหนาที่รัฐ จะทุจริตหรื อ – กระทรวงแรงงาน
ประพฤติมิชอบ
– สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI)
– กรมศุลกากร
– สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง
7. เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองยื่นบัญชีรายได ทรัพยสิน หรือหนี้สิน – สํานักงาน ป.ป.ช.
เพื่ อ สามารถตรวจสอบความถู ก ต อ งของทรั พ ย สิ น รายได และ – สํานักงาน ป.ป.ท.
รายการหนี้สินของเจาหนาที่รัฐ
ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนินการดังกลาวขางตนแลว หากรัฐบาลยังไมมีชองทางการสื่อสาร
การดําเนินงานตาง ๆ ของภาครัฐใหประชาชนหรือนานาประเทศไดรับรู ก็อาจจะทําใหการดําเนินการ
ตาง ๆ ที่ไดทุมเททําไปนั้นไรผล อาจกอใหเกิดความรูสึกวารัฐบาลขาดศักยภาพในการรับมือกับปญหา
การทุจริต ดังนั้น ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
หากไม มี วิ สั ย ทั ศ น ใ นการประชาสั ม พั น ธ ก ารดํ า เนิ น การให สั ง คมโลกได รั บ รู ย อ มไม เ กิ ด ผลต อ
ภาพลักษณการตอตานการทุจริตคอรรัปชันแตอยางใด
อยางไรก็ดี หากหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนเอง
ตัวกฎหมายเองไมเปดโอกาสใหเจาหนาที่รัฐมีอํานาจในการใชดุลพินิจมากเกินไป ก็จะเปนกลไกอีก
อยางหนึ่งในอันที่จะเสริมสรางภาพลักษณดานการตอตานการทุจริตสูสังคมชาวโลกผาน นักลงทุน
ชาวตางชาติในประเทศไทย อันจะสงผลใหเปนการยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณ การทุจริตของ
ประเทศไทยใหดีขึ้นไดอยางแนนอน สุดทายนี้ สิ่งสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ
การรวมมือกันของหนวยงานจากทุกภาคสวน แมการดําเนินการเรื่องนี้จะเปนเรื่องยาก และรูสึกวามี
ปญหามาก แตเปนเรื่องที่สามารถทําได หากรวมมือรวมใจกันแกปญหา โดยใหยึดวาเปนภารกิจของ
คนทั้ งประเทศ สร างความตื่ น ตั ว ให กั บสั ง คมไทย ในการร ว มมื อ กั นต อ สู แ ละสร า งความเข ม แข ง
เพื่อสรางสังคมไทยใหปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น และยกระดับคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริต (CPI)
ของประเทศไทยใหสูงขึ้นและบรรลุเปาหมายในระดับมากกวา 50 คะแนนตามที่กําหนดไวใน แผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ระหวางป 2560–2564)
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เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 4
กองปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 กลุมงานเลขานุการนักบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงาน ป.ป.ส.
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ว กลุมชวยอํานวยการ สํานักงาน ป.ป.ส.
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6 สวนกิจการตางประเทศ
สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7 ว สวนคดีทรัพยสินทางปญญา
สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7 กลุมงานกิจการตางประเทศ
กองการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 สํานักงาน ป.ป.ท.
ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงาน ป.ป.ท.
ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 สํานักงาน ป.ป.ท.
ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 สํานักงาน ป.ป.ท.
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการตางประเทศ อีกหนาที่หนึ่ง
ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สํานักงาน ป.ป.ท.
ผูอํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการตางประเทศ อีกหนาที่หนึ่ง

