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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในสถานการณ์ปัจจุบันของไทย ถือเป็นวาระส าคัญใน
ล าดับต้นๆ ที่ต้องท าการปฏิรูปในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ทุกฝ่ายจ าเป็นต้องร่วมกันใน
การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันจึงจะสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จ าเป็นต้องมีบทบาทใน
การเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เพราะมีจ านวนประชากร
มากกว่าภาคส่วนอ่ืนๆ หากประชาชนเข้มแข็งรู้บทบาทหน้าที่ และเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชัน อย่างถูกวิธี ก็จะท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยลดน้อยลงได้ในที่สุด  
 ทั้งที่ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภาคประชาชนตื่นตัวทางการเมือง มีบทบาทส าคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชัน และมีความต้องการเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันสูงมาก กรณี
ของเครือข่ายประชาชนต้นคอร์รัปชัน (คปต.) เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ท างานช่วยราชการต้านภัย          
คอร์รัปชันมากกว่า 13 ปี เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนผู้ลงมือ
ปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรง สามารถที่จะน าประสบการณ์จริงดังกล่าวมาท า
การถอดเป็นบทเรียนเพื่อให้สังคมไทยได้เรียนรู้ อันจะเกิดเป็นประโยชน์ในการช่วยกันท าให้การคอร์รัปชัน
ในสังคมไทยลดลงจนอยู่ในวงจ ากัด ไม่ท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสังคมไทยดังเช่นในปัจจุบัน    
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย 
โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) 
เพ่ือเป็นเวทีพลเมืองที่ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและให้ประชาชนผู้มีประสบการณ์ต้านภัยคอร์รัปชันมา
อย่างน้อย 8 ปี มาพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน 2) เพ่ือศึกษาบทบาทพลเมืองในทางการเมืองที่ส าคัญในการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยในด้านต่างๆรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 3) เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของพลเมืองในทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เพ่ือจัดท าข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์
รัปชันในสังคมไทย โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ และกระบวนการในการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมืองอันจะน าไปสู่ข้อเสนอเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของ
สังคมไทย 
 กรอบการศึกษา และข้ันตอนการศึกษาครั้งนี้ ท าการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
เช่น สิทธิมนุษยชนตามหลักการของสมัชชาสากลฯ ว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน ( International 
Council on Human Rights Policy : ICHRP) แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) พ.ศ. 2554 – 2559 เป็นต้น ปัญหาการคอร์รัปชัน และการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของภาครัฐ 
(รัฐบาล) ซึ่งก าหนดนโยบายผ่านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (เมกกะโปรเจค) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นต้น ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย กรณีศึกษาที่เป็นการต่อต้าน
การคอร์รัปชันของภาคประชาชนในฐานะการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดจากการคอร์รัปชัน 
 ประชากรเป้าหมายและวิธีการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนที่อาสาสมัครเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศ จากการส ารวจ พ.ศ. 2551 
จ านวนทั้งสิ้น  2,612  คน ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 3 ขั้นตอน เพื่อได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึง
กัน ภาคละ 40 คน รวม 160 คน และจัดท าข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันใน
สังคมไทย โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ และกระบวนการในการป้องกันและ



ฉ 
 

ปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมือง 4 เวที (4 ภาค) ผู้เข้าร่วมสัมมนาเวทีละ 40 คน รวม 160 คนด้วย 
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis  และวิเคราะห์ ทฤษฎี  PESTLE analysis พบผลการศึกษา ดังนี้  
 1. บทบาทพลเมืองในทางการเมืองในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน 
  1.1 กรณีคอร์รัปชัน จากประชาชนผู้ร้องเรียน ติดตาม และด าเนินการต่อกรณีนั้นๆ 20 
กรณี (4 ภาคๆ ละ 5 กรณี) ได้แก่ ภาคกลาง 5 กรณี ดังนี้ 1) กรณีเชื่อว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งของอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีทุจริตในการจัดซื้อ
พัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า 2) กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน 
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 3) ความไม่โปร่งใสในการประมูลซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจชนิดระนาบเดียว
ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 4) ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง มีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ 5) กรณีเชื่อ
ว่าเทศบาลต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ทุจริตน าดินที่ขุดจากการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลไปขายให้เอกชนโดยมิชอบ 
  ภาคอีสาน 5 กรณี ดังนี ้1) กรณีน่าเชื่อว่าอดีตประธานบริหารสภาต าบลแห่งหนึ่งของ อ.
เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดทุจริต กรณีการขายไม้ยูคาลิปตัสในป่าสาธารณะประโยชน์ 2) นายกเทศมนตรีคนหนึ่ง
ของ จังหวัดอุดรธานี ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ท าให้รัฐและพนักงานเทศบาลได้รับความ
เสียหาย 3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งของ อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู มี
พฤติการณ์เข้าข่ายทุจริต 4) กรณีน่าเชื่อว่าอดีตผู้บริหารคนหนึ่งของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.
อุบลราชธานี กระท าการทุจริต 5) กรณีเชื่อว่าอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่งของ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ
พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งกระท าการทุจริต  
  ภาคเหนือ 5 กรณี ดังนี้ 1) กรณีเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน จังหวัด
พิจิตรมีการทุจริต 2) กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ของ จ.เชียงใหม่ 3) กรณีเชื่อว่ามี
ความไม่โปร่งใสในการก่อสร้างโครงการก าจัดขยะแห่งหนึ่งใน จ.ล าปาง 4) กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในการ
จ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งของ จ.ล าปาง 5) กรณีเชื่อว่ามีการท
จริตในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบึงกะโล่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
  ภาคใต้ 5 กรณี ดังนี้ 1) กรณีน่าเชื่อว่ามีการทุจริตที่ อบต. แห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่  จ.
สงขลา 2) กรณีเชื่อว่าเทศบาลฯแห่งหนึ่งใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต  3) 
กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในการติดตั้งเตาเผาแกลบให้สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง 4) กรณี
เชื่อว่ามีการทุจริตของ อบต.แห่งหนึ่งใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 5) กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตของผู้ใหญ่บ้านแห่ง
หนึ่งใน อ.สุขส าราญ จ.ระนอง  
  1.2 วิธีการด าเนินการต่อกรณีคอร์รัปชัน จากประสบการณ์การท างานป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันของประชาชนผู้มีประสบการณ์มาอย่างน้อย 8 ปี พบว่ามีวิธีการด าเนินการต่อ
กรณีคอร์รัปชัน ดังนี้ 1) แสวงหาความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ  นักวิชาการ  นัก
กฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน บุคลากรระดับปฏิบัติการ ฝ่ายตรงข้ามที่เสีย
ประโยชน์/บริษัทเอกชนที่ร่วมแข่งขันการประมูล/ข้าราชการที่ต้องการแย่งชิงต าแหน่ง  2) แสวงหา
พันธมิตรในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ หรือการสร้างเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง หาข้อมูลในเชิง ได้ข้อคิด 
แนวทาง หรือประเด็นใหม่ๆ และน าไปสู่ประเด็นสาธารณะ 3) เรียนรู้ประสบการณ์จากชุมชน/กลุ่มอ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นวิธีทางลัดในการด าเนินการกับปัญหา โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ชองชุมชน/กลุ่มอ่ืน และน ามา



ช 
 

ปรับใช้กับกรณีของตนเอง 4) วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการน าไปสู่
กระบวนการตรวจสอบ และการลงโทษผู้กระท าผิด ต้องวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบตั้งแต่
การจัดเรียงเอกสารตามตามวัน เดือน ปีที่ระบุ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคล ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินงาน โดยเทียบเคียงกับขั้นตอน วิ ธีปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และระบุการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 5) ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ของรัฐในกรณีการคอร์รัปชัน และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ประชาชนต้องทราบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ได้แก่ 5.1) สถานีต ารวจ โดย
แจ้งความกับต ารวจให้สอบสวนข้อเท็จจริง และสรุปส านวนคดีส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 5.2) นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด  ในฐานะที่นายอ าเภอมี
อ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ ซึ่งจะตรวจสอบ และสั่งลงโทษสมาชิก สภา อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก 
อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างของ อบต. ในกรณีที่ท าการคอร์รัปชัน แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบและวินิจฉัยอีกครั้ง 5.3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงผู้รับผิดชอบ 
ดูแล ควบคุมการด าเนินการของหน่วยงาน และโครงการในกระทรวงนั้นๆ ให้ถูกต้อง สุจริตโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 5.4) นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ก ากับ ดูแล และตรวจสอบรัฐมนตรี และโครงการของแต่ละ
กระทรวง 5.5) คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา มี
อ านาจหน้าที่พิจารณาศึกษาและตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยมีคณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน และคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการ
ทุจริตสืบค้นข้อเท็จจริงตรวจสอบ และน าไปสู่กระบวนการด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 5.6) ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานราชการทั่วประเทศ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 5.7 ) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับ 8 ขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรี  5.8) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) มีหน้าที่คล้ายคลึงกับ ป.ป.ช. แต่ต่างกันที่ 
ป.ป.ท. จะตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่ ระดับ 8 ลงไปจนถึงระดับท้องถิ่น 5.9 ) ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่ดูแล และตรวจสอบโครงการของรัฐที่ละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิ
บุคคล ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย 5.10) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีหน้าที่
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  5.11) ศาลปกครอง  
เป็นหน่วยงานที่รับฟ้องคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน เนื่องจาก
การกระท าทางปกครองหรือการใช้อ านาจทางปกครอง หรือเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต ของเจ้าหน้าที่ฯ 
ในการกระท าทางปกครองนั้นๆ หรือเป็นค าสั่งทางปกครองที่ถูกต้องหรือไม่ 6) ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นได้ 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงผ่านประธานวุฒิสภา เพ่ือให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีข้อเท็จจริงตามค าร้องจะส่งไปยังวุฒิสภาเพ่ือ
ด าเนินการถอดถอน 7) เปิดให้เป็นประเด็นสาธารณะ เพ่ือสร้างขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ความ
หลากหลาย ของข้อมูลผ่านเวทีสาธารณะ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพ่ือเป็นมาตรการทางสังคมในการ
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เฝ้าระวังบุคคลผู้ท าการคอร์รัปชัน และ 8) ประท้วง เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ประชาชนจะด าเนินการ หาก
การด าเนินการข้างต้นไม่ปรากฏผลตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และรวดเร็ว เป็นมาตรการในการกดดันการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส  
  1.3 สรุปการวิเคราะห์บทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของพลเมือง  
  การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis  ของภาคประชาชนในงานการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 ปี ทั้ง 4 ภาค รวม 160 คน พบว่า จุดแข็ง (Strengths) เช่น  
ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงใน
การท างาน เนื่องจากทราบดีว่าการกระท าดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา และ
อาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องท าอย่างระมัดระวัง รอบคอบอย่างดีที่สุด ไม่มีใครอยากเดือดร้อน
เสียหาย ท าด้วยส านึกพลเมืองที่อยากเห็นประเทศไทยลดปัญหาการคอร์รัปชันให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ เป็นต้น   
  จุดอ่อน (Weakness) เช่น ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน ไม่มีหลักประกันในเรื่องการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในการท างาน 
เนื่องมาจากเป็นงานที่อาจเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดีและอาจได้รับภัยอันตรายถึงชีวิต และทรัพย์สิน เมื่อถูก
คุกคาม ถูกฟ้องคดี หรือได้รับภัยอันตรายอาจท าให้ต้องหยุดหรือล้มเลิกการท างาน อาจท าให้งานไม่
ต่อเนื่อง เป็นต้น 
  โอกาส (Opportunities) ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการหลายหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. ปปท. เป็นต้น รวมถึงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์
รัปชันของรัฐบาล 
  อุปสรรค (Threats) เช่น กฎหมายของประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดรองรับการ
ด าเนินงานของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างชัดเจน  รวมถึงไม่มีมาตรการคุ้มครอง
ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งของตนเองและครอบครัว ทั้งที่มี พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 แต่ก็ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอที่จะด าเนินการได้ เป็นต้น 
  ส าหรับการวิเคราะห์ด้วย PESTLE analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม และ
ภาพรวมของภาคประชาชนในงานการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 ปี ทั้ง 4 ภาค 
รวม 160 คน เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน พบว่า 
ปัจจัยด้านการเมือง (Political) เช่น 1) ระบบการเมืองเป็นระบบรวมศูนย์ผูกขาดหรือที่เรียกว่า “ระบบ
เผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมืองนายทุน” ระบบนี้อาศัย”การให้ผลประโยชน์” ในรูปแบบต่างๆ เป็น
เครื่องผูกมัดระบบการเมือง ซึ่งน ามาสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างมโหฬาร จึงเป็นเรื่องที่ขัดขวางการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เป็นต้น 
  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) เช่น เศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เช่น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอาจถูกตัดงบประมาณลงไปหากเศรษฐกิจของประเทศ
ย่ าแย่ ซึ่งเป็นผลให้องค์กรเหล่านี้ลดการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน แต่หากเศรษฐกิจของประเทศดี การจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้จะ
เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 
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  ปัจจัยด้านสังคม (Social)  เช่น ทัศนคติของผู้คนในสังคมที่เบี่ยงเบนไป เช่น เราจะ
พบว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมยอมรับการคอร์รัปชันเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าคนที่คอร์รัปชันส่วนใหญ่จะมี
ความร่ ารวย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และไม่ค่อยเห็นว่าจะมี
ใครถูกลงโทษอย่างจริงจัง จะมีบ้างก็เป็นการท าลายแต่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ถ้าเป็นพวกเดียวกันก็
ปล่อยให้ลอยนวล มีการเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบลงโทษเป็นแบบอย่างที่ผิดๆแก่คนในสังคม 
ขณะเดียวกันก็ท าให้คนในสังคมบางส่วนเกิดการอยากท าตามบ้าง เพราะเห็นว่าใครๆก็โกง โกงกันโกงกันดี
ตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมาแล้วก็ไม่เห็นมีใครไปท าอะไรได้ ท าให้สังคมเกิดค่านิยมท าตาม ยอมรับกันอย่างผิดๆ 
เป็นต้น 
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่น 1) การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนงานทะเบียน พัฒนาระบบการสื่อสารและเชื่อมโยงระบบงานทะเบียนร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางด้านการ
ทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลงานทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อม 
เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบมูลกับข้อเท็จจริงที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้ 
และ 2) ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูล เช่น ใช้โทรศัพท์บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หาข้อมูลของ
หน่วยงานที่ต้องการผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลถูกเชื่อมโยงในเว็บไซต์หลายๆ หน่วยงาน เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของทางราชการ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการคอร์รัปชัน เป็นต้น 
  ปัจจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal) เช่น 1) อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ
เพ่ือต่อต้านการทุจริต (United Nation Convention Against Corruption) 2) กฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน ได้แก่ 2.1) 
ประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาคดีอาญา และ 2.2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง ต าแหน่งทางการเมือง 
  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Ecological) ที่เอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรากการคอร์รัปชันของประชาชน เช่น สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่
ส าคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนท าหน้าที่อย่างเคร่งครัดใน
กล่อมเกลา ปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการขัดเกลามาตั้งแต่ระดับ
เยาว์วัย เช่น จากการอบรมปลูกฝังตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สิ่งต่างๆ ในตัวบุคคลที่
สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก และติดตัวบุคคล โดยได้รับปลูกฝัง การอบรม ถ่ายทอดจากสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ 
เป็นต้น 
 
 2. ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย 
  2.1 ข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน 
เช่น คดีคอร์รัปชันต้องไม่มีอายุความ ทั้งการฟ้องร้องด าเนินคดีเมื่อตรวจพบ และการติดตามยึดทรัพย์สิน
กลับมาเป็นของแผ่นดิน  นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมี
มูลค่าไม่เกินหนึ่งล้าน ต้องถูกลงโทษจ าคุกยี่สิบปี และไม่มีสิทธิได้รับการลดโทษ อภัยโทษ นักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมีมูลค่าเกินหนึ่งล้านบาท ต้องถูกลงโทษจ าคุก
ตลอดชีวิต และไม่มีสิทธิได้รับการลดโทษ อภัยโทษ แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณี
ทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐ หากหน่วยงานรัฐที่เสียหายไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีภายใน 3 เดือน ให้สภา
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ทนายความ หรือองค์กรภาคประชาชนที่ท าหน้าที่ต้านภัยคอร์รัปชันที่รัฐให้การรับรอง ท าการฟ้องคดีแทน
หน่วยงานรัฐที่เสียหายได้ เป็นต้น 
 2.2 ข้อเสนอการปฏิรูปหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น
หน่วยงานดังกล่าวนี้ต้องมีรูปแบบการท างานที่เป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงจากอ านาจรัฐ แต่มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากสังคม หน่วยงานใดที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ตรวจสอบ ไม่
รีบด าเนินการ ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลา ปล่อยให้คดีขาดอายุความ ต้องถูกตรวจสอบและ
ลงโทษอย่างรุนแรง เป็นต้น  
 2.3 ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จากภัย
คุกคามภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จึงขอเสนอการ
ปฏิรูปการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการช่วยราชการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในสังคมไทย 
เช่น รัฐต้องตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งมาจากภาคประชาชนที่ท างานช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชันที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ และให้คณะกรรมการนี้มีหน้าที่รับเรื่องร้องและตรวจภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือราชการ
ต้านภัยคอร์รัปชัน รัฐต้องให้ความคุ้มครองดูแลปกป้องให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ยื่นเรื่องให้มี การ
ตรวจสอบ ผู้ชี้ช่องให้เบาะแส และผู้ที่เป็นพยานในคดีคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานป้องกันปราบปรามการคอร์รัปชัน ภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการ
ต้านภัยคอร์รัปชัน หากถูกร้องเรียนว่ามีพฤติการณ์เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือช่วยเหลือ
หรือช่วยปกปิดความผิดให้แก่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชันทั้งหลาย หลังจากการ
ตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงต้องถูกลงโทษทางอาญา และถูกห้ามมิให้เข้ามาช่วยราชการต้านภัยคอร์รัป
ชันอีกต่อไป หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันควรเป็น
หน่วยงานเดียวที่ท างานครบกระบวนการ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล  และมีการประสานงานและ
การบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ควรถ่ายโอนงานด้านคุ้มครองทั้งหมดให้ส านักงานสอบสวนคดี
พิเศษเป็นหน่วย งานรับผิดชอบ เพราะไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการด าเนินการ ซึ่งควรให้มี
ส านักงานคุ้มครองพยานที่เป็นหน่วยงานเอกชนมารับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง เจ้าหน้าที่ในการคุ้มครอง
พยานต้องเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะงานคุ้มครองเท่านั้น ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น 

 2.4 ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกค่านิยมที่ดีงาม และวัฒนธรรมทาง
สังคมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เช่น รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัวต้องปลูกฝังและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในเรื่องของความรู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และ
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ส่งเสริมมาตรการลงโทษทางสังคม (Social sanction) จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ทางสังคม ด้วยการคว่ าบาตรผู้ที่ถูกตัดสินว่าทุจริต โดยเปิดเผยค าตัดสิน ประวัติส่วนตัวต่อสาธารณะ  ทุก
สถาบันในสังคมท าหน้าที่สอดประสานกันในการปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมที่ดีงาม และวัฒนธรรมทางสังคม
ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน อย่างเข้มแข็ง เป็นต้น  
 2.5 ข้อเสนอต่อองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยตรวจสอบคอร์รัปชัน เช่น ภาคประชาชน
ควรมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานระหว่างกัน 
รวมถึงการประเมินผลการท างานของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มที่ท างานเฉพาะด้าน และ
เพ่ิมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของคนท างานให้เกิดความหลากหลายทางแนวคิด วิธีการปฏิบัติ 
และแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน  องค์กร
ตรวจสอบภาคประชาชน หรือภาคประชาชนที่ท างานด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐต้องแสดงความ
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โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เปิดเผยรายรับรายจ่ายขององค์กรต่อสาธารณะ  หากองค์กรตรวจสอบภาค
ประชาชน หรือภาคประชาชนที่ท างานด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ไปท าการเรียกรับผลประโยชน์
เสียเอง เพ่ือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด ต้องมีองค์กรที่รัฐก าหนดเข้ามาตรวจสอบและลงโทษ เป็นต้น 
 2.6 ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น นักวิชาชีพคนใดท่ีมีส่วนเกี่ยวพันกับการคอร์รัปชัน ให้สภาวิชาชีพนั้นถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และขึ้นบัญชีด าไว้อย่างน้อย 5 ปี ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และ
แผนการด าเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือแสดงถึงโปร่งใสตรวจสอบได้ และประชาชน
สามารถติดตาม สอบถาม รวมถึงแสดงความคิดเห็นได้ตามขอบเขตกฎหมายก าหนด เพ่ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วม และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด เป็นต้น 
 
3. โมเดลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสู่การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 
    จากข้อการวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน น ามาการประยุกต์โมเดลแก้ปัญหาคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัตินั้น 
ต้องเริ่มตั้งแต่ ป.ป.ช. ปปท. สตง. ผู้ตรวจการ/คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ การศึกษาครั้งนี้เสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน รวมถึงการสร้างเครื่องมือ โอกาส และแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ดังนี้ 
 3.1 ข้อเสนอต่อรัฐบาล เช่น รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างกันใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ เทคนิคและการเชื่อมโยงกระบวนการท างานระหว่างองค์กรต่างๆ 
ให้มีความสอดคล้องกันให้สามารถร่วมมือในการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินการใน
เบื้องต้นของการร่วมมือ คือ มีหน่วยงานกลางศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop Service Unit เป็น
ผู้รับผิดชอบในการในการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ส านักงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกัน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ
องค์กรภาคประชาชน รับเรื่องร้องเรียนการคอร์รัปชัน รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอต่อ
คณะกรรมการร่วม การด าเนินการในรูปแบบศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop Service Unit เพ่ือลด
ภาระให้แก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ที่จะต้องร้องเรียนไป
ยังหลายองค์กรให้สามารถแจ้งมายังจุดบริการนี้เพียงจุดเดียว เป็นต้น  
 3.2 ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการคอร์รัปชัน เช่น ป.ป.ช. ปปท. สตง. 
ผู้ตรวจการ/คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม มีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน
ว่าควรส่งต่อไปยังหน่วยงานใด เพ่ือให้ถูกตรงกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ เสนอมาตรการในการด าเนินการ             
ในประเด็นคอร์รัปชันทุกมิติ ตรวจสอบ คุ้มครอง พิทักษ์ เยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บทบาทหน้าที่
ของแต่ละองค์กร ซึ่งเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการท างานในแต่ละองค์กร โดยคณะกรรมการร่วม
รับผิดชอบ และด าเนินการตามข้อเสนอมาตรการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
การคอร์รัปชันในแต่ละกรณี สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบของแต่ละองค์กรนั้นๆ เป็นต้น  
 3.3 ข้อเสนอต่อภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน ถือเป็นบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะประสบความส าเร็จได้ 
ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาคประชาชน ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐและนักการเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่ท าก าร             
คอร์รัปชันมากที่สุด จะไม่สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐใน
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ทุกระดับ เนื่องจากทราบดีว่าประชาชนซึ่งเป็นพลังส่วนใหญ่ของสังคม มีเป็นจ านวนมากอยู่ในทุกที่ทุกจุด
ในสังคม หากลุกข้ึนมาท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จะท าให้การคอร์รัปชันลดลง
ทันทีเนื่องจากไม่สามารถท าได้โดยง่ายอีกต่อไป  
 แต่การที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและลงโทษ  เพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง หรือป้องกัน
ไม่ให้ได้รับความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน จากขบวนการคอร์รัปชันทั้งหลาย  
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยถอดบทเรียน
การปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เป็นเวทีพลเมืองที่
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและให้ประชาชนผู้มีประสบการณ์ต้านภัยคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 ปี มา
พูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ           
คอร์รัปชัน 2) ศึกษาบทบาทพลเมืองในทางการเมืองที่ส าคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในด้านต่างๆ
รวมถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 3) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วน
ร่วมของพลเมืองในทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 4) เพ่ือจัดท าข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย 
โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ และกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการ
คอร์รัปชันของพลเมืองอันจะน าไปสู่ข้อเสนอเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของสังคมไทย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนผู้มีประสบการณ์ต้านภัยคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 
ปี จาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จ านวน 160 คน โดยแนวคิดใน
การศึกษาคือ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการ
คอร์รัปชัน ได้แก่ ความป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
พลเมืองในการส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน  
 จากการศึกษาพบว่า การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันมีปัญหาส าคัญอย่างน้อย 3 
ประการ ได้แก่   
 1. ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 1 .1 ) 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 1.2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาอาญา 1.3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 1.4) พระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  
 2. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็น  
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการ
ทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ปปท.) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลปกครอง  พบว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเหล่านี้ 
ได้แก่ การน ากฎหมายไปปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ ที่ขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า การปกปิดความลับของผู้
ร้องเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ และผลักภาระให้แก่ประชาชนผู้อาสามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน 
 3. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
กลุ่มบุคคลที่รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเรียกร้องการปกครองที่มีความโปร่งใสมักตกเป็นเหยื่อของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่คุกคาม  การแสดงตนเป็นปรปักษ์  คุกคามต่อครอบครัว การ
ท าลายทรัพย์สิน หรือแม้แต่การฆาตกรรม 
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 ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย ได้แก่ 
 1. ข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน  เช่น คดี            
คอร์รัปชันต้องไม่มีอายุความ ทั้งการฟ้องร้องด าเนินคดีเมื่อตรวจพบ และการติดตามยึดทรัพย์สินกลับมา
เป็นของแผ่นดิน จัดตั้งศาลพิเศษเพ่ือพิจารณาตัดสินคดีคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอการปฏิรูปหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น 
หน่วยงานหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการคอร์รัปชันต้องมีรูปแบบการท างานที่เป็นอิสระ ปลอด
จากการแทรกแซงจากอ านาจรัฐ แต่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากสังคม ต้องยึดถือหลักการเรื่องความมี
ประสิทธิภาพ มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าคอร์รัปชัน เป็นต้น 
 3. ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เช่น 
หน่วยงานผู้ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน ควรเป็นหน่วยงานเดียวที่ท างานครบกระบวนการ 
เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และมีการประสานงานและการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน และไม่
ควรถ่ายโอนงานด้านคุ้มครองทั้งหมดให้ส านักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วย งานรับผิดชอบ เพราะไม่มี
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการด าเนินการ ซึ่งควรให้มีส านักงานคุ้มครองพยานที่เป็นหน่วยงานเอกชน
มารับผิดชอบงานด้าน นี้โดยตรง เป็นต้น   
 4. ข้อเสนอการปฏิรูปเพ่ือส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกค่านิยมที่ดีงาม และวัฒนธรรมทางสังคมในการ
แก้ปัญหาคอร์รัปชัน เช่น รัฐต้องให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและทุกวิชา ให้ครูผู้สอน
สอดแทรกเรื่องศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการเป็น
ผู้ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 
 5. ข้อเสนอต่อภาคประชาชน เช่น องค์กรตรวจสอบภาคประชาชน หรือภาคประชาชนที่ท างาน
ด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐต้องถูกตรวจสอบได้ตามกฎหมาย เช่น การแสดงบัญชีทรัพย์สินองค์กร 
หรือบุคคลที่บุคคล เป็นต้น 
 6. ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น ผู้ที่ชี้ช่องหรือให้เบาะแสการคอร์รัปชัน จนสามารถน าคนผิดมาลงโทษและ
ยึดทรัพย์กลับมาเป็นของแผ่นดินได้ สมควรได้รับรางวัลจ านวน 5 % ของราคาทรัพย์ที่ยึดได้ แต่สูงสุดแต่
ละครั้งได้รับไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นต้น 
  
    จากข้อการวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน น ามาการประยุกต์โมเดลแก้ปัญหาคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัตินั้น 
ต้องเริ่มตั้งแต่ ป.ป.ช. ปปท. สตง. ผู้ตรวจการ/คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ การศึกษาครั้งนี้เสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน รวมถึงการสร้างเครื่องมือ โอกาส และแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอต่อรัฐบาล เช่น รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างกันในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ เทคนิคและการเชื่อมโยงกระบวนการท างานระหว่างองค์กรต่างๆ ให้ มี
ความสอดคล้องกันให้สามารถร่วมมือในการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินการในเบื้องต้น
ของการร่วมมือ คือ มีหน่วยงานกลางศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop Service Unit เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการในการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ส านักงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
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ข้อมูล และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกัน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรภาค
ประชาชน รับเรื่องร้องเรียนการคอร์รัปชัน รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอต่อคณะกรรมการร่วม 
การด าเนินการในรูปแบบศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop Service Unit เพ่ือลดภาระให้แก่ประชาชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ที่จะต้องร้องเรียนไปยังหลายองค์กรให้
สามารถแจ้งมายังจุดบริการนี้เพียงจุดเดียว เป็นต้น  
 2. ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการคอร์รัปชัน  เช่น ป.ป.ช. ปปท. สตง. 
ผู้ตรวจการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม มีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนว่า
ควรส่งต่อไปยังหน่วยงานใด เพ่ือให้ถูกตรงกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ เสนอมาตรการในการด าเนินการ             
ในประเด็นคอร์รัปชันทุกมิติ ตรวจสอบ คุ้มครอง พิทักษ์ เยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บทบาทหน้าที่
ของแต่ละองค์กร ซึ่งเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการท างานในแต่ละองค์กร โดยคณะกรรมการร่วม
รับผิดชอบ และด าเนินการตามข้อเสนอมาตรการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
การคอร์รัปชันในแต่ละกรณี สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบของแต่ละองค์กรนั้นๆ เป็นต้น  
 3. ข้อเสนอต่อภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน ถือเป็นบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะประสบความส าเร็จได้ 
ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาคประชาชน ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐและนักการเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่ท าการ             
คอร์รัปชันมากที่สุด จะไม่สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐใน
ทุกระดับ เนื่องจากทราบดีว่าประชาชนซึ่งเป็นพลังส่วนใหญ่ของสังคม มีเป็นจ านวนมากอยู่ในทุกที่ทุกจุด
ในสังคม หากลุกข้ึนมาท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จะท าให้การคอร์รัปชันลดลง
ทันทีเนื่องจากไม่สามารถท าได้โดยง่ายอีกต่อไป  
 แต่การที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและลงโทษ  เพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง หรือป้องกัน
ไม่ให้ได้รับความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน จากขบวนการคอร์รัปชันทั้งหลาย  
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ABSTRACT 
 

 This is a study of the recommendations on the solving of corruption problems in 
Thai society provided by anti-corruption practitioners, which are based on the lessons 
that practitioners in the civil sector have learned from their experiences. There were four 
primary objectives of this study: 1) To provide a venue for the promotion of citizen 
politics where people with at least 8 year experiences in anti-corruption operation can 
come together to discuss, share experiences and join forces in a body of knowledge in 
the protection and suppression of corruption; 2) To study the significant roles of the Thai 
citizens in promoting various aspects of democracy including the prevention and 
suppression of corruption; 3) To efficiently promote the potential of citizen politics 
regarding the prevention and suppression of corruption; and 4) To formulate 
recommendations on the solving of corruption problems in Thai society provided by 
anti-corruption practitioners from the lessons that practitioners in the civil sector have 
learned as well as the prevention and suppression of corruption methods and processes. 
 The sample group in this study consisted of 160 people with at least 8 year 
experience in anti-corruption operation from the Central, Northern, Northeastern, and 
Southern regions. The study’s underlying concept was citizen politics for the prevention 
and suppression of corruption, which includes the concepts of citizenship, political 
participation, and citizens’ political participation in the prevention and suppression of 
corruption.    
 The study found at least three major problems in the prevention and 
suppression of corruption: 1) Problems related to the prevention and suppression of 
corruption laws which include 1.1) The Prevention and Suppression of Corruption Act 
B.E. 2542 (1999), 1.2) The Code of Criminal Procedure, 1.3) The Official Information Act 
B.E. 2540 (1997), and 1.4) The Witness Protection in Criminal Case Act B.E. 2546 (2003). 
 2. Problems related to the prevention and suppression of corruption agencies, 
which include investigators or police officers, heads of government unit, district chief 
officers, governors, ministers of relevant ministries, Office of the Prime Minister Office, the 
National Legislative Assembly’s Committee on Corruption Investigation and Good 
Governance Promotion, Office of the Auditor General of Thailand (OAG), Office of the 
National Counter Corruption Commission (NCCC), the Ministry of Justice’s Office of Public 
Sector Anti-Corruption Commission (PACC), the National Human Rights Commission of 
Thailand, the Office of the Ombudsman Thailand, and the Administrative Court. It was 
found that the problems with these agencies were their inefficiency and delay in the 
enforcement of laws, ineffective practices regarding complainant’s confidentiality, and 
the shifting of the burden of corruption prevention and suppression to volunteer 
citizens.  



 
 

 3. Problems related to citizen participation in the prevention and suppression of 
corruption. Groups of persons involved in anti-corruption campaigns and demands for 
transparent administration are usually subjected to human rights violations in the forms 
of threat, intimidation, property vandalism or even murder.  
 Recommendations on the solving of corruption problems in Thai society provided 
by anti-corruption practitioners are: 
 1. Recommendations on the reform of the prevention and suppression laws, for 
example, no limitation period for corruption-related offenses, prosecution of corruption 
cases upon detection, seizure of property and recovery of the proceeds of corruption to 
the state, establishment of special corruption courts for speedy trial.  
 2. Recommendations on the reform of the prevention and suppression of 
corruption agencies, for example, anti-corruption agencies with regulatory and inspection 
power must be independent and free from government intervention. They must also be 
transparent, open to social scrutiny, efficient and knowledgeable in the monitoring and 
punishment of those who committed corruption.  
 3. Recommendations on the promotion of citizen participation in the prevention 
and suppression of corruption, for example, the agencies responsible for the protection 
of corruption informants and whistleblowers should be a single unit with integrated 
protection operations to prevent information leakage. The anti-corruption collaboration 
and administration of these agencies should be uniform. All protection operations 
should not be transferred to the Department of Special investigation whose operations 
are not truly independent. Witness protection units from the private sector should be 
set up to be directly in charge of the protection operations.  
 4. Recommendations on the reform and promotion of public conscience and 
culture that support the solving of corruption problems. For example, the government 
must recognize the importance to corruption problems by including them in all levels of 
educations. Instructors should integrate moral and ethical principles related to anti-
corruption efforts in their instruction. They should provide good role models for students 
in terms of anti-corruption practices, self-responsibility and responsibility toward others.  
 5. Recommendations to the civil sector. Law enforcement investigation 
organizations or civil groups must be open to investigation in accordance with the laws, 
for example, the organizations or individuals involved are required to declare their 
assets.  
 6. Other recommendations which are, for example, corruption informants or 
whistleblowers, who initiated an investigation which resulted in the culprit being brought 
to punishment and the recovery of the proceeds of corruption to the state of property, 
should be awarded 5% of the value of the recovered property. However, the amount 
should not exceed 5 million baht per case. 



กิตติกรรมประกาศ 
 
 

 งานวิจัยการศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย ฉบับนี้ส าเร็จ
ได้ด้วยความเสียสละและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนางจุฬา สุดบรรทัด ประธาน คปต. และ
คณะกรรมการ คปต. รวมถึงสมาชิกของ คปต. ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ประสบการณ์ บทเรียน และองค์ความรู้ที่ได้จากการท างานต้านภัยคอร์รัปชันต่อเนื่องมากกว่าคนละ 8 ป ี             
ท าให้เกิดเป็นข้อเสนอดังกล่าวนี้ ผู้ท าการวิจัยขอขอบคุณสมาชิกและเครือข่ายของ คปต. จากภูมิภาคทั้ง 4          
ทั่วประเทศ จ านวนเกือบ 200 คน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และช่วยเสนอ
แนวคิด ประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง จนเกิดเป็นข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหา                
คอร์รัปชันในสังคมไทยฉบับนี้ 
 คุณประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยการศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
ในสังคมไทยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน   
 
 
 
 

          วีระ  สมความคิด 
       

 
 
 

 



 
 

บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 สถานการคอร์รัปชันของไทยในสังคมโลกเมื่อวัดจากข้อมูลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน                 
แสดงให้เห็นว่าการคอร์รัปชันในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นไม่หยุด ในขณะที่การจัดอันดับ           
ของประเทศที่มีการคอร์รัปฃันอันดับของไทยถูกลดชั้นต่่าลงมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 2546 จนต่่าสุด         
เมื่อปี 2550 ในการส่ารวจดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันล่าสุด (พ.ศ.  2556) พบว่า ประเทศไทย           
ได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศ      
ทั่วโลก เท่ากับ ประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา และอยู่อันดับที่ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2556) จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ข้างต้นที่ปรากฏว่าดัชนีดังกล่าวของไทยสอบตกทุกปี ชี้แสดงว่าไทยอยู่ในโซนที่ตกต่่าเรื่องคอร์รัปชัน          
อย่างมากซึ่งท่าให้ประเทศไทยไม่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาของโลก (วิชา มหาคุณ, 2557)   
  “คอร์รัปชัน” ถือเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ เป็นปัญหาที่สังคมไทยต้องเผชิญมาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ         
นับจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมถอยทางศีลธรรม การเคารพนับถือความรวย
มากกว่าความดี แม้นว่าจะร่่ารวยมาจากการคอร์รัปชันก็ตาม จนน่ามาสู่การขัดแย้งทางความคิด             
ในทางการเมือง  สังคม และเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มีการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนในสังคมออกเป็นสองฝ่าย 
ฝ่ายหนึ่งออกมาสนับสนุนอดีตผู้น่าประเทศที่มีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปฃันอย่างมโหฬาร ในขณะ
ที่มีประชาชนอีกกลุ่มออกมารณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชัน  เมื่อมีความขัดแย้งของคนสองกลุ่ม            
เพ่ิมมากข้ึนถึงขนาดที่ส่อว่าจะทวีความรุนแรงจนอาจท่าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของชาติ             
และประชาชน ท่าให้กองทัพอ้างเป็นสาเหตุที่จ่าเป็นต้องใช้ก่าลังทหารเข้ามาท่าการรัฐประหารยึดอ่านาจ
จากรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ท่าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของไทยต้องยุติลงอีกครั้ง การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแทบทุกครั้งล้วนอ้างว่าการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จ่าเป็นต้องท่าการรัฐประหารยึดอ่านาจ และภายหลังจากการรัฐประหารทุกครั้ง           
ก็จะมีการชูประเด็นเพ่ือการปฏิรูปการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยประเด็นเรื่องคอร์รัปชันก็จะถูกหยิบ
ยกข้ึนมาพูดถึงเพ่ือร่วมกันหาหนทางแก้ไขเพ่ือท่าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยลดลงทุกครั้ง   
 การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในสถานการณ์ปัจจุบันของไทย ถือเป็นวาระส่าคัญ         
ในล่าดับต้นๆ ที่ต้องท่าการปฏิรูปในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ทุกฝ่ายจ่าเป็นต้องร่วมกัน   
ในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันจึงจะสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จ่าเป็นต้องมีบทบาท  
ในการเฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เพราะมีจ่านวนประชากร
มากกว่าภาคส่วนอ่ืนๆ หากประชาชนเข้มแข็งรู้บทบาทหน้าที่ และเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริต           
คอร์รัปชัน อย่างถูกวิธี ก็จะท่าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยลดน้อยลงได้ในที่สุด  
 รัฐธรรมนูญของไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540เป็นต้นมา ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน  (หมวดว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อ่านาจรัฐ) รวมถึง
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตอาสาในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปราม
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การคอร์รัปชัน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม              
ทั้งการสร้างเครือข่าย การเปิดรับสมัครประชาชนเข้าเป็นสมาชิกภายใต้การดูแลของหน่วยงานนั้นๆ  
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันที่ผ่านมาส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการป้องกัน และรณรงค์ค่านิยมที่ดีงาม เน้นรูปแบบการประชุม สัมมนา โดย       
ให้ประชาชนเป็นฝ่ายรับฟังข้อมูล รับฟังการบรรยายจากนักวิชาการ นักกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการ
มากกว่าเป็นผู้ที่น่าประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติการคอร์รัปชันมาสร้างโมเดลเพ่ือน่าไปสู่การแก้ปัญหา
คอร์รัปชันในสังคมไทย 
  ทั้งที่  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภาคประชาชนถือว่าตื่นตัวทางการเมือง มีบทบาทส่าคัญ                
ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน และมีความต้องการเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
สูงมาก เห็นได้จากการส่ารวจภาคประชาชนที่ท่างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน         
ทั่วประเทศในปี 2551 (วีระ  สมความคิด และพิศอ่าไพ คิดชอบ, 2552) พบว่า บุคคลที่ท่างานในองค์กร         
ที่ท่างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศ จ่านวน 2,612 คน และ            
จากการศึกษาองค์ความรู้ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน(วีระ  สมความคิด และ      
พิศอ่าไพ คิดชอบ, 2554) พบว่า ประชาชนที่ท่างานด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม          
คอร์รัปชันมามากกว่า 5 ปี มีความรู้ที่แฝงฝัง (Tacit Knowledge) อยู่ในตนเอง และสามารถพัฒนารูปแบบ
วิธีการในการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี 
 เครือข่ายประชาชนต้นคอร์รัปชัน (คปต.) เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ท่างานช่วยราชการต้านภัย
คอร์รัปชันมากกว่า 13 ปี เชื่อมโยงกับภาคประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนผู้ลงมือ
ปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรง สามารถที่จะน่าประสบการณ์จริงดังกล่าว            
มาท่าการถอดเป็นบทเรียนเพ่ือให้สังคมไทยได้เรียนรู้ อันจะเกิดเป็นประโยชน์ในการช่วยกันท่าให้การทุจริต
คอร์รัปชันในสังคมไทยลดลงจนอยู่ในวงจ่ากัด ไม่ท่าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสังคมไทยดังเช่น         
ในปัจจุบัน    
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจ่าเป็นที่จะต้องมีเวทีพลเมือง โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติต่อกรณีการคอร์รัปชัน และขับเคลื่อนงานการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 ปี 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ ตลอดจนกระบวนการ
ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอันจะน่าไปสู่การจัดท่าข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูป         
เพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของประชาชน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพ่ือเป็นเวทีพลเมืองที่ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและให้ประชาชนผู้มีประสบการณ์           
ต้านภัยคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 ปี มาพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทพลเมืองในทางการเมืองที่ส่าคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย             
ในด้านต่างๆรวมถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
 1.2.3 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของพลเมืองในทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 1.2.4 เพ่ือจัดท่าข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยถอด
บทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ และกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน
ของพลเมืองอันจะน่าไปสู่ข้อเสนอเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของสังคมไทย 
 
1.3  กรอบควำมคิดในกำรจัดท ำข้อเสนอ 
 
 1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของพลเมืองในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรคอร์รัปชัน 
  1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมร่วมทางการเมือง 
  2. การส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของประชาชนตามอนุสัญญา    
UNCAC  

 3. สิทธิ และหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 
 1.3.2 ผู้ศึกษำใช้กรณีศึกษำเป็นตัวแบบในกำรจัดท ำข้อเสนอจำกผู้ปฏิบัติสู่กำรปฏิรูป            
เพื่อแก้ปัญหำคอร์รัปชันในสังคมไทย  โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ และ
กระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมือง ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล 2 ขั้นตอน ขั้นแรก
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT Analysis และขั้นที่สอง วิเคราะห์ซ้่าข้อมูลด้วย PESTLE Analysis เป็นการ
วิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดล้อมในสังคมในปัจจุบัน ที่องค์กรภาคประชาชนจะด่าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการ คอร์รัปชัน ได้แก่ 1) Political หมายถึงการเมือง 2) Economic  หมายถึงเศรษฐกิจปัจจุบัน 
3) Socialหมายถึง สังคมวัฒนธรรม 4) Technology หมายถึง  เทคโนโลยี 5) Legal หมายถึง กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และ 6) Ecological หมายถึง  สภาพแวดล้อม 
 
1.4 วิธดี ำเนินกำร 
 
 1.4.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์เอกสำร เพื่อจัดท ำข้อเสนอ 
  1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนตามหลักการ          
ของสมัชชาสากลฯ ว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน ( International Council on Human Rights Policy : 
ICHRP) แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พ.ศ. 2554 – 2559 เป็นต้น 
  2. รวบรวมการคอร์รัปชัน และการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของภาครัฐ (รัฐบาล) ซึ่งก่าหนด
นโยบายผ่านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (เมกกะโปรเจค) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น             
ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
  3. รวบรวมกรณีศึกษาที่เป็นการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคประชาชนในฐานะ           
การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดจากการคอร์รัปชัน 
  4. สัมภาษณ์บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ นักวิชาการ นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม พลังงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ (เมกกะโปรเจค) เป็นต้น   
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 1.4.2 ประชำกรเป้ำหมำยและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
  1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้  คือ ประชาชนที่อาสาสมัครเข้ามา             
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศ จากการส่ารวจ พ.ศ. 2551 จ่านวน
ทั้งสิ้น  2,612  คน (วีระ สมความคิด, 2552) 
  2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่า ง          
3 ขั้นตอน จากประชากรข้างต้น ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 จัดกลุ่มประชากรเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ
ภาคใต้ จากนั้นท่าการหากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
  ขั้นตอนที่  2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling)            
จากประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ซึ่งประชาชนฯ ต้องเป็น              
ผู้มีประสบการณ์ต้านภัยคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 ปี เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  จากนั้นท่าการ
หากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ท่าการสุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้           
ในการศึกษาในขั้นต้น จากนั้นท่าการหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหิมะ (Snowball Sampling)                  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในขั้นนี้มาจากการชี้ช่องของกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 เพ่ือได้กลุ่มตัวอย่าง         
ที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ภาคละ 40 คน รวม 160 คน 
 
 1.4.3 กำรจัดท ำข้อเสนอจำกผู้ปฏิบัติสู่กำรปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหำคอร์รัปชันในสังคมไทย 
  จัดเวทีการสัมมนาเรื่อง ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ใน
สังคมไทยโดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ และกระบวนการในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมือง 4 เวที (4 ภาค) ผู้เข้าร่วมสัมมนาเวทีละ 40 คน รวม 160 คน ได้แก่ 
  ภาคกลาง จัดเวทีที่จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ณ เขตวารินทร์รี
สอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 26 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม 
นนทบุรีปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ตราด ปรา จีนบุรี  ระยองสระแก้ว กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี 
  ภาคอีสาน จัดเวทีที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ ต้นหว้ารีสอร์ท 
จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย 19 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมินครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธรร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานีหนองบัวล่าพู 
อุบลราชธานี และอ่านาจเจริญ 
  ภาคเหนือ จัดเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 ณ ต่าหนักค่ารีสอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่านพะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล่าปาง 
ล่าพูน อุตรดิตถ์ ตากพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ก่าแพงเพชรนครสวรรค์และอุทัยธานี 
  ภาคใต้ จัดเวทีที่จังหวัดสงขลา วันที่ 21 - 22กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสกายปาร์ค 
จังหวัดสงขลาประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิราช ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฏร์ธานี และยะลา 
  การสัมมนาวันแรกเป็นการให้ข้อมูล กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการท่างานต้านคอร์รัป
ชันที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศในประเด็นคอร์รัปชัน ได้แก่ 1) สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการ
แก้ปัญหาคอร์รัปชันของสังคมไทย โดยตัวแทนจากสถาบันพระปกเกล้า 2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส           
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คอร์รัปชันโดยตัวแทนจากส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 
(ป.ป.ท.) 3) อนุสัญญา UNCAC กับการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของประชาชน โดย
ตัวแทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
  ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง/วิเคราะห์บทบาทพลเมืองในการมีส่วนร่วมป้องกัน และ
ปราบปรามการคอร์รัปชันในกระแสปฏิรูปแลกเปลี่ยนมุมมอง/วิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปคอร์รัปชัน
แลกเปลี่ยนกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันจากประสบการณ์ของตนเอง ด้วยการ
ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน ไปสู่แผนงานสร้างโมเดลแก้คอร์รัปชัน            
เพ่ือเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า    
  วันที่สอง ผู้เข้าร่วมประมวลแผนงานจากการถอดบทเรียนฯ สร้างโมเดลแก้คอร์รัปชัน และ
ปรับปรุงข้อเสนอแผนงานแก้คอร์รัปชันให้สมบูรณ์ เพ่ือเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า 
    
1.5 เครื่องมือในกำรศึกษำ  
 
 1.5.1 การศึกษา วิเคราะห์ เป็นการศึกษาจากงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมร่วม
ทางการเมือง กฎหมายระหว่างประเทศ และภายในประเทศที่เกี่ยวกับการส่วนร่วมป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันของประชาชนตามอนุสัญญา UNCAC ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ และหน้าที่ของประชาชน             
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันรวมถึงข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบตรวจสอบคอร์รัปชัน           
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เสนอต่อสาธารณชน  
 1.5.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis  และ
วิเคราะห์ ทฤษฎี  PESTLE Analysis โดยการจัดสัมมนาการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน 
วิธีการ และกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมือง 4 ครั้ง โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูล 2 ขั้นตอน ขั้นแรกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพ            
ของภาคประชาชนในงานการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น 
จุดอ่อน จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส่าคัญในการด่าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  ได้แก่              
1) Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ2)Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
3)Opportunities  หมายถึง โอกาสที่จะด่าเนินการได้และ 4) Threats  หมายถึง อุปสรรค ข้อจ่ากัด หรือ
ปัจจัยที่คุกคามการด่าเนินงานขององค์การ 
 ขั้นที่สอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย PESTLE analysisเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดล้อม       
ในสังคมในปัจจุบัน ที่องค์กรภาคประชาชนจะด่าเนินการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ได้แก่             
1) Political หมายถึง การเมือง 2) Economic  หมายถึง เศรษฐกิจปัจจุบัน  3) Social หมายถึง สังคม
วัฒนธรรม 4) Technology หมายถึง เทคโนโลยี 5) Legal หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 
6)Ecological หมายถึง  สภาพแวดล้อม 
 1.5.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)   
 1.5.4 การสังเกตโดยมีส่วนร่วม (Participant Observation)  โดยผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (ผู้สังเกต) 
ร่วมท่ากิจกรรมอย่างเป็นธรรมชาติกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล   
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.6.1 มีประชาชนที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติต่อกรณีการคอร์รัปชัน และขับเคลื่อนงานการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 8 ปี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ่านวน 160 คน  
 1.6.2 มีฐานข้อมูลกรณีการคอร์รัปชัน การด่าเนินการ ผลที่เกิดขึ้นจากการด่าเนินการ 20 กรณี 
 1.6.3 ได้ทราบบทบาท และรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันได้จากเวทีไปขับเคลื่อนงานการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.6.4 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าผลสรุปที่ได้จากเวทีไปขับเคลื่อนงาน  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.6.5 มีแผนงานสร้างโมเดลแก้คอร์รัปชันโดยภาคประชาชนน่าข้อเสนอผลการสัมมนา            
เชิงปฏิบัติการเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า และสาธารณชน  
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รปัชัน 
 
 บทนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งใช้เป็นกรอบในการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
พลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน บทบาทของพลเมือง ตลอดจนข้อเสนอแนวทางในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันขององค์กรอิสระ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กร
ประชาชน 
 การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนนี้จะพิจารณาเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 3 ประเด็นได้แก่ 
 ประเด็นแรก เกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ 
และกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมือง ได้แก่ 1) ทฤษฎี  SWOT 
Analysis  2) ทฤษฎีPESTLE analysis 
 ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน ได้แก่ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของพลเมืองในการส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
 ประเด็นที่สาม เกี่ยวกับเป็นแนวทางการปฏิรูประบบตรวจสอบคอร์รัปชัน 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชัน วิธีการ และ
กระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมือง 
 
 2.1.1 ทฤษฎีSWOT Analysis   
 
 อัลเบิร์ตฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยน าเทคนิคนี้มาแสดงในงาน
สัมมนาที่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ 
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553)  
สอดคล้องกับสมคิด  บางโม (2552, หน้า  351)  ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต  (SWOT Analysis)   เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร 
ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไป
ยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไร  
 1) องค์ประกอบของ SWOT 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis) มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน ดังนี้  
(ณรงค์วิทย์  แสนทอง , 2551, หน้า  22-23) SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ดังนี้ 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน ความสามารถ
และสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ดีเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุด

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
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แข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน สถานการณ์
ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดีเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น  

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์
หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้ องเสาะ
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่
ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อ
องค์กร บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยากเพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้และในทางกลับกัน 
อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกันด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ดังตารางที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 SWOT Analysis 

 
 

 ที่มา : AdisonAei(2555)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit
http://www.blogger.com/profile/07838554370383794014
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 2) กรอบการวิเคราะห์ SWOT  
 ในการวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis นั้นการก าหนดเรื่องหัวข้อหรือประเด็น (Area) เป็น
สิ่งส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึงเพราะว่าการก าหนดประเด็นทาให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งโอกาส
และอุปสรรคได้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดประเด็นหลัก (key area) มากกว่าใดโอกาสที่จะทาให้
การวิเคราะห์ถูกต้องจะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้การกาหนดกรอบการวิเคราะห์  SWOT ใดๆขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงานหรือลักษณะของธุรกิจและธรรมชาติขององค์การนั้นๆซึ่งกรอบการวิเคราะห์  SWOT มี
หลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่นิยมใช้กันคือการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกองค์กรและการ
วิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในองค์กร(อาทิตย์วงษ์สง่า, 2554)มีข้ันตอน ดังนี้  
 2.1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กร ทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของ
ข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือ การบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน 
วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และ
ผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
 จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
 จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ
ขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 2.2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่ นฐานและการ
อพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตและให้บริการ 

 โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใด
ที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค 
และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งข้ึนได ้
 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร
จ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 
 
 



10 
 

  2.3) ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
 เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อน
ภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและ
ภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์  SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร 
จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 
           2.3.1) สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ่ึงปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(aggressive - strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมา
หาประโยชน์อย่างเต็มที่ 
            2.3.2) สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น 
ทางเลือกท่ีดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีก
ภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด 
                    2.3.3) สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้าน
การแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น 
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ 
ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้ 
                    2.3.4) สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อม
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ
จนกระท่ังสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ 
(diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน (เอกวินิต 
พรหมรักษา, 2555) 
 
 2.1.2 ทฤษฎีPESTLE analysis 
 

 Thomas L.WheelenและJ.David Hunger (2002: 11) อธิบายว่าPEST Analysis นั้นคือ
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัย
การข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็
ประกอบไปด้วย P – Politic :ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ S – 
Social : ปัจจัยทางสภาพสังคม และสุดท้าย T – Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
 ดังนั้นธุรกิจที่รู้แนวโน้มของตลาดจากปัจจัยภายนอกก่อนย่อมได้เปรียบในการท าธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลเหล่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้ เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ รอบตัวที่เราก าหนดไม่ได้ แต่สามารถปรับตัวตามได้ ซึ่ง PEST Analysis ถือเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพอย่างมากในการแก้ปัญหาในส่วนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการไปลงทุนกับธุรกิจในประเทศที่เรา
ยังไม่รู้จักทั้งในด้านวัฒนธรรมและการลงทุน เครื่องมือชิ้นนี้ก็จะช่วยให้เราตัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพ่ือให้
สามารถลงทุนเดินหน้าท าการตลาดหรือพัฒนาธุรกิจให้ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
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 1) องค์ประกอบของ PESTLE 
 P – Politic: ปัจจัยทางนโยบายและการเมืองเป็นปัจจัยทางนโยบายและการเมืองคือปัจจัยที่มี

การเปลี่ยนแปลงตามสภาพของรัฐบาลและนโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้นๆ ในบางช่วงเวลารัฐอาจมีการ
ส่งเสริมการส่งออก ก็จะส่งผลให้ธุรกิจที่มีการส่งสินค้าไปขายนอกประเทศได้เปรียบ รวมไปถึงข้อตกลงและ
ข้อกฎหมายทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ ที่ท าให้เราต้องคอย
ปรับตัวหรือช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจว่าเราพร้อมที่จะลงทุนในประเทศที่มีนโยบายแบบนี้หรือไม่ โดย
ปัจจัยทางการเมืองที่ควรน ามาวิเคราะห์โดยใช้ PEST ได้แก่สถานะความม่ันคงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่า
มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดปัญหาคอร์รัปชันที่มีในประเทศมีมากจนภาษีของประชาชนไม่ได้ถูกน าไป
ส่งเสริมในด้านสาธารณูปโภคอ่ืนๆ หรือไม่ อิสระและเสรีภาพในการท าธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละ
ท้องถิ่นกฎระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามในการท าธุรกิจการควบคุมการน าเข้าและการส่งออกมีการเรียกเ ก็บ
อัตราค่าธรรมเนียมและการจัดเก็บภาษีอย่างไรกฎหมายในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์ การขโมยข้อมูล สวัสดิการพนักงาน เป็นต้น และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีการให้ความ
คุ้มครองอย่างไร และครอบคลุมแค่ไหน 

 E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผล
กับทุกๆ ธุรกิจในทางตรงเป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวก าหนดก าลังซื้อของคนใน
ประเทศ และเป็นตัวก าหนดตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอีกด้วย ซึ่งปัจจัยในหัวข้อนี้ก็สามารถช่วยเรา
วางแผนธุรกิจว่าจะเลือกด าเนินการเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
ของเศรษฐกิจในอนาคตได้อีกด้วย โดยเราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้จากหัวข้อเหล่านี้ ได้แก่ 
ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศอัตราการว่างงานของคนใน
ประเทศอัตราค่าแรงขั้นต่ าและค่าแรงของพนักงานโดยเฉลี่ยระดับชนชั้น และก าลังซื้อของผู้คนในประเทศ
เพดานราคาของสินค้าและบริการที่เราสนใจตลาดหุ้นของประเทศและวงจรของธุรกิจที่เราสนใจ 

 S – Social : ปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยทางสังคมนั้นหมายถึงปัจจัยทุกๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพแวดล้อม สภาพสังคม  วัฒนธรรม และชีวิตการเป็นอยู่ของคนพ้ืนที่นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะ
เริ่มท าการตลาดให้ได้ถูกทาง เพราะวิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป การที่จะ
เข้าไปท าตลาดในพื้นที่ต่างๆ เราต้องเข้าไปศึกษาในส่วนนี้ก่อนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถด าเนินไปได้
อย่างราบรื่นและเป็นที่สนใจของคนในชุมชนในด้านที่ดีโดยที่ไม่ส่งผลกระทบด้านลบใดๆ ต่อคนในชุมชน
นั้นๆ ด้วยได้แก่ มีการเพ่ิมหรือลดของประชากรในสังคมมากน้อยเพียงใดทัศนคติต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของคนในชุมชนการจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนเน้นสินค้าน าเข้าหรือสินค้าพ้ืนที่มากกว่ากันข่าวสารและ
การบอกต่อมีผลมากน้อยแค่ไหนพฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ความสะดวกจากการเดินทางใน
ชุมชนเป็นต้นวิถีชีวิตของคนในสังคมพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอัตราการอพยพเข้าหรือออกของคนใน
ชุมชนคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่อายุและเพศการแบ่งชนชั้นวรรณะและสิทธิเสรีภาพของผู้คน 

 T – Technology: ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งแต่ละพ้ืนที่ในการท าธุรกิจก็มี
การพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไป บางชุมชนอาจอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัย
เทคโนโลยี แต่กับบางชุมชนกลับต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก รวมไปถึงแนวโน้มใน
อนาคตว่าถ้าในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาและธุรกิจเราจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ธุรกิจร้านเช่าวีดีโอ
รายใหญ่อย่าง Blockbuster ก็ต้องประสบปัญหาอย่างจังเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีอย่างภาพยนตร์ระบบ
ไฟล์ดิจิตอลที่สามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตได้สะดวกสบายมาก เป็นต้น ดังนั้นหัวข้อปัจจัยทาง
เทคโนโลยีที่ควรค านึงถึงในด้านล่างนี้จึงมีความส าคัญมากในการท าธุรกิจในยุคปัจจุบัน ได้แก่ เทคโนโลยีขั้น
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พ้ืนฐานของพ้ืนที่นั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปริมาณนักสร้าง และนักพัฒนาระดับของ
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในชุมชนเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 ต่อมา เพ่ือเพ่ิมความละเอียดในการวิเคราะห์ หรือคิดว่าการวิเคราะห์จากข้อมูลเพียง 4 หัวข้อนั้นไม่
เพียงพอแล้วก็สามารถน า PEST ไปใช้ต่อยอดด้วยการเพ่ิมมุมที่ต้องวิเคราะห์เข้าไปอีกก็จะกลายเป็น 
PESTEL 

 โดย E ที่เพ่ิมขึ้นมานั้นคือ Environment หรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อมว่ามีผลอย่างไรในการท า
ธุรกิจได้บ้างจากหัวข้อดังนี้ได้แก่ สภาพอากาศข้อก าหนดเรื่องการควบคุมมลพิษปัญหามลพิษทางน้ า และ
อากาศระบบรีไซเคิลระบบก าจัดขยะทัศนคติการรักสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน 

 และ L คือ Legalมาจากข้อกฎหมายต่าง ของพ้ืนที่นั้นๆ ที่เราต้องศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาก็มี
หลากหลายทฤษฎีมากมายให้ได้น าไปเลือกใช้กัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของเราว่ามีความจ าเป็นแค่
ไหนที่ต้องวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราบ้างดังนี้PESTEL = PEST + Environment + 
Legal 
 

ภาพที่ 2.2 PESTLE Analysis 

 
 
 ที่มา : บวรศม ลีระพันธ์ (2558) 

 
 2) กอบการวิเคราะห์ 
 การใช้ PEST Analysis มีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนแรกคือระดมนักวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรของคุณหรือตัวคุณเองที่จะต้องก าหนดปัจจัย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคุณ และน าไปใส่ในตารางเครื่องมือ PESTLE Analysis 
 ขั้นตอนที่สองคือ ให้คุณก าหนดความส าคัญของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และก าหนด
น้ าหนักของปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณแต่ละล าดับชั้น 
 ขั้นตอนที่สามคือ คุณจะสรุปผลจากข้อมูลที่ได้กรอกในตารางและท าการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ธุรกิจตามน้ าหนักที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก เพ่ือป้องกันการเข้าข้างตัวเองของผู้กรอก 
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โดยจุดส าคัญ คือ การย้ายจากข้ันตอนที่สองไปยังขั้นตอนที่สาม เพราะขั้นตอนนี้จ าเป็นที่จะต้อง
ใช้ประสบการณ์ของผู้กรอกข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนักวิเคราะห์ ที่จะก าหนดความส าคัญของแต่ละปัจจัย
ได้อย่างถูกต้องแม่นย า เพราะการที่คุณวางข้อมูลในตารางเพียงเพ่ือให้มันครบทุกช่อง จะไม่เกิดประโยชน์
อะไรเลยและจะเป็นการเสียเวลาเปล่ามากกว่า ดังนั้น คุณจ าเป็นที่จะต้องคิดและวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่มี
อยู่ทั้งหมดว่าต าแหน่งที่คุณวางข้อมูลในแต่ละบรรทัดและแต่ละปัจจัย มีการก าหนดน้ าหนักของ
ความส าคัญแต่ละปัจจัยชัดเจน วิเคราะห์ผลกระทบและความรุนแรงของการผิดพลาดในกรณีที่มีการวาง
สินค้าและบริการในตลาด แต่โชคร้ายเกิดความล้มเหลวขึ้นของสินค้าและบริการเหล่านั้นในตลาด 

 3) แนวทางการวิเคราะห์  
 ดังนั้นเราจะมีแนวการวิเคราะห์เพ่ือช่วยให้คุณเริ่มต้นการระดมสมองเพ่ือก าหนดข้อมูลต่างๆ 
และปัจจัยต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการกรอกในตาราง (เอกกมล เอ่ียมศรี, 2554)ดังนี้ 

3.1) P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมืองประกอบด้วย  
1. สถานะความมั่นคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล 
2. เสรีภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรมและระบบการด าเนินการของราชการในแต่ละท้องถิ่น 
3. แนวโน้มของกฎระเบียบข้อบังคับที่จะออกมาใหม่ และกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน 
4. ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจ้างงานของท้องถิ่น 
5. นโยบายภาษีและการค้า และการควบคุมอัตราค่าไฟฟ้า 
6. การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
7. การเปลี่ยนแปลงที่บ่อยๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเมือง 

3.2) E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 
1. ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ 
2. สถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและ

อัตราดอกเบี้ย 
3. การว่างงานและอุปาทานของแรงงาน 
4. ต้นทุนค่าแรงงาน (ทั้งแรงงานขั้นต่ า และ ค่าแรงพนักงานระดับฝีมือแรงงาน) 
5. ระดับรายได้และการกระจายระดับชั้นของรายได้ของคนท างาน 
6. ผลกระทบของการค้าแบบโลกาภิวัฒน์ 
7. แนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ 

3.3) S – Social :ปัจจัยทางสังคมประกอบด้วย 
1. อัตราการเติบโตของจ านวนประชากรและอายุเฉลี่ย 
2. สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร  สังคมวิถีชีวิตของสังคม

เมือง และสังคมชนบท  ระดับการศึกษาเฉลี่ย  และทัศนคติต่อการติดต่อการค้ากับ
ประเทศต่างๆ 

3. ประชากรที่ใช้แรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติในการท างาน การรักความอิสระ 
4. ทัศนคติต่อการท างานกับบริษัทต่างชาติ   ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทาง

สังคม และข้อห้ามทางสังคมต่างๆ 
5. รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น 
6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก าลังเกิดข้ึนในท้องถิ่นนั้นๆ 
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3.4) T – Technology:ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆประกอบด้วย 
1. ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2. ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย 

และระยะทางที่ไกลจากส านักงานใหญ่ 
3. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
4. ผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี 

3.5) E - Environment : ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมประกอบด้วย 
1. สภาพอากาศ 
2. ข้อก าหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 
3. ปัญหามลพิษทางน้ า และอากาศ 
4. ระบบรีไซเคิล 
5. ระบบก าจัดขยะ 
6. ทัศนคติการรักสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน 

 3.6) L - Legal :ข้อกฎหมายต่าง ของพ้ืนที่นั้นๆ ประกอบด้วยข้อกฎหมายต่าง ของพ้ืนที่นั้นๆ 
 
2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์

รัปชัน 
 
 2.2.1 ความเปนพลเมือง 
 
 ความเป็นพลเมืองในแนวคิดแรก ผู้ศึกษาได้ให้ความหมายของความเป็นพลเมืองไปในทิศทางที่เป็น
เรื่องของสิทธิ  และหน้าที่  โดยเห็นว่าความเป็นพลเมืองคือ การเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัว ( Full 
Membership)ในชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ องค์ประกอบทางพลเมือง (Civil 
Element) เกี่ยวกับสิทธิที่จ าเป็นต่อการมีเสรีภาพส่วนบุคคล อิสรภาพส่วนบุคคล เสรีภาพในการพูด การคิด 
และความเชื่อศรัทธา สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน และท าสัญญา และสิทธิในความยุติธรรม ส่วนที่สอง
คือ องค์ประกอบทางการเมือง (Political Element) เกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจทาง
การเมืองในฐานะที่เข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้ปกครอง และการเลือกผู้ปกครอง ส่วนที่สามคือ องค์ประกอบทาง
สังคม (Social Element)เกี่ยวกับสิทธิในค่าตอบแทน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การร่วมแบ่งปันมรดกไปจนถึงสิทธิในการใช้ชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพของสังคม (Marshall, 2001: 8-
9) สอดคล้องกับแนวคิดของ Josef and Veldhuis(2006) กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองคือ ความสามารถ 
(Competencies) และพฤติกรรม (Behaviors)ของการท าหน้าที่พลเมือง 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก 
หน้าที่ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นไปตามแบบแผนประเพณี ประการที่สอง หน้าที่ทางเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประการที่สาม หน้าที่ทางการเมืองเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของภาครัฐ และประการสุดท้าย หน้าที่ทางสังคมเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการอยู่
ร่วมกันในสังคม ทั้งนี้ เห็นว่า ความเป็นพลเมืองประกอบไปด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติแรก คือความเป็นพลเมือง
ทางการเมือง (Political Citizenship) โดยพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากร โดยอาจท าได้โดยผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือมีส่วนร่วมกับองค์กรในชุมชนและ
ส่วนท้องถิ่น มิติที่สองคือ ความเป็นพลเมืองทางสังคม (Social Citizenship) โดยพลเมืองมีความสัมพันธ์
ด้วยกันเอง และมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมโดยรวม  มิติที่สามคือ ความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม (Cultural 



15 
 

Citizenship)โดยพลเมืองได้รับการศึกษา มีความรู้ และมีบรรทัดฐานค่านิยมต่างๆ จากกระบวนการทาง
สังคม และมิติที่สี่คือ ความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจ (Economic Citizenship)โดยพลเมืองเป็นผู้ผลิต 
(คนท างาน) และผู้บริโภคในสังคมคล้ายคลึงกับแนวคิดของ Cecchini(2003) ที่เห็นว่า ความเป็นพลเมือง
สามารถพิจารณาได้หลากหลายมุมมอง ได้แก่ มุมมองทางการเมืองคือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐ และการใช้อ านาจทางการเมืองของชุมชน มุมมองทางกฎหมายคือ การเคารพหลักนิติธรรม 
(Rule of Law) การตื่นตัว และการปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ของความเป็นประชาชน มองมุมทางวัฒนธรรมคือ 
ความเคารพต่อความหลากหลายในสังคม ค่านิยมพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยสันติสุข มุมมองทางสังคมและ
เศรษฐศาสตร์คือ การต่อสู้เพ่ือต้านความยากจน และการถูกกีดกัน การพิจารณารูปแบบในการท างานแบบ
ใหม่ ความรับผิดชอบขององค์กรเอกชนต่อสังคม และมุมมองจากสังคมโลกคือ การตระหนักถึง และการ
เสริมสร้างการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลก  
 ความเป็นพลเมืองคือ แบบแผนการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่บ่งบอก
ว่ามนุษย์เป็นสมาชิกที่มีความสามารถในสังคม และท าหน้าที่ เสมือนกระบวนการในการจัดสรรการมีสิทธิ 
(Entitlements) ข้อผูกพัน (Obligations) และความคุ้มกัน (Immunities) ภายในชุมชนทางการเมืองหนึ่งๆ 
นอกจากนี้ ความเป็นพลเมืองประกอบไปด้วยมิติทางวัฒนธรรม หรือความประพฤติทางสังคมที่ช่วยให้
พลเมืองมีความสามารถในการมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
ทางการศึกษา สร้างค่านิยมที่จ าเป็นในการเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนได้ (Turner,1993: 2, 2001: 192) 
และความเป็นพลเมืองคือ พื้นฐานความเท่าเทียมกันของมนุษย์จากการเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวในชุมชนทาง
การเมืองในระดับชาติ เป็นสิทธิอย่างเป็นทางการที่เท่าเทียมกันส าหรับพลเมืองทุกคน (Coleman,1971: 
77) สอดคล้องกับแนวคิดของ Faulk (2000: 13)เห็นว่า ความเป็นพลเมืองคือ สถานะของความเป็นสมาชิก
ในสังคมอันมาพร้อมกับสิทธิ หน้าที่ ข้อผูกพัน และบ่งบอกถึงความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความเป็น
อิสระในการปกครองตนเอง เช่นเดียวกับ แสงรวี ไทยด าริ (2550: 38-39)เห็นว่า ความเป็นพลเมืองคือ การ
ที่ประชาชนเป็นสมาชิกเต็มตัวในชุมชน รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมือง และมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนสูงด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างเอาการเอางาน โดยได้รับการขัดเกลาทาง
สังคมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและค่านิยมพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย
ได้ ดังนี้ 1) ความเป็นพลเมืองทางการเมือง ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมืองประสิทธิภาพทาง
การเมือง และความยุติธรรมในวิธีปฏิบัติงานของรัฐ และ 2) ความเป็นพลเมืองทางสังคม ประกอบด้วย การ
มีส่วนร่วมทางสังคม และความไว้วางใจทางสังคม ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งกล่าวถึงความเป็นพลเมืองไว้อย่างแคบ
คือ การตั้งสมมติฐานทฤษฎีความเป็นพลเมืองไว้ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ สมมติฐานเกี่ยวกับการ
ปกครองตนเองกล่าวคือ พลเมืองรู้จักความต้องการของตนเองดีที่สุดจึงต้องท าหน้าที่แสดงออกถึงความ
ต้องการของตนในระบบทางการเมืองด้วยตนเอง และประการที่สองคือ สมมติฐานที่เกี่ยวกับความสามารถ
ในการพัฒนากล่าวคือ พลเมืองสามารถได้รับการอบรมสั่งสอนให้ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของตน
ได้ขณะที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชนใหญ่ ทั้งนี้ การแสดงออกถึงความต้องการนั้นอาจกระท าได้ผ่านการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการพูดคุยกับเพ่ือนพลเมืองในชุมชนเดียวกัน(Thompson, 1970: 25) 
 นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับแนวคิดความเป็นพลเมืองในเรื่องเรื่องศีลธรรมคุณธรรมได้แก่
Dalton (2008: 78-19) ให้ค าจ ากัดความของความเป็นพลเมือง 4 แบบ ได้แก่ ค าจ ากัดความแบบแรกคือ 
ความเป็นพลเมืองทางประชาธิปไตย (Democratic Citizenship)คือ การมีส่วนร่วมสาธารณะในเรื่องของ
การเมือง ซึ่งไม่จ ากัดอยู่เพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ค าจ ากัดความแบบที่สองคือ การปกครอง
ครองตนเอง (Autonomy) พลเมืองควรได้รับการชี้แจงจากภาครัฐอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบทบาทในการเข้า
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มาร่วมใช้อ านาจในการบริหารปกครอง ร่วมปรึกษาหารือ หรือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง และ
พยายามท าความเข้าใจถึงมุมมองของเพ่ือนพลเมืองที่แตกต่างกัน ค าจ ากัดความแบบที่สามคือ ความ
รับผิดชอบต่อการจัดระเบียบทางสังคม และการยอมรับในการใช้อ านาจรัฐ ความชอบธรรมของรัฐ และการ
บังคับใช้กฎหมายของรัฐ และค าจ ากัดความแบบสุดท้ายคือ ความเป็นพลเมื องทางสังคม (Social 
Citizenship)คือ พลเมืองต้องมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม และจริยธรรมต่อเพ่ือนพลเมืองในชุมชนทาง
การเมืองเดียวกัน และพลเมืองอ่ืนโดยรวม  
 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 ให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่องพลเมืองเป็นใหญ่จึง
หยิบยกให้เป็นประเด็นส าคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2558 และได้ก าหนดอย่างชัดเจนถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ดังภาพที่ 2.3 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพรวม และความเชื่อมโยงสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 

 
ที่มา : คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2557) 

 
 จากภาพข้างต้น คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก าหนดสาระส าคัญในการปฏิรูปของ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยครอบคลุมเรื่องพ้ืนฐานอันเป็นการสะท้อนถึงการเพ่ิมอ านาจของประชาชนโดยมี
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆรวม7เรื่องได้แก่ 1) ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง 2) สิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง 3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของพลเมือง 5) การ
ปฏิรูปการเงินการคลังและการงบประมาณ 6) ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 7) การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

ในหัวข้อนี้ขอน าเสนอสาระส าคัญในเรื่อง 1) ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง 2) สิทธิเสรีภาพ
ของพลเมืองส่วนสาระส าคัญในข้อ 3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองน าเสนอในหัวข้อ 2.1.1 และ 
สาระส าคัญในข้อ 4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของพลเมืองน าเสนอในหัวข้อ 2.1.1 ต่อไป 

1. ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมืองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสนอให้รัฐมีหน้าที่สร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพ่ึงตนเองและ
รับผิดชอบตนเองได้เคารพหลักความเสมอภาคเคารพความแตกต่างเคารพสิทธิของผู้อ่ืนเคารพกติกามีวินัย
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ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมทั้งนี้รัฐจะต้องให้
การศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองด้วยการก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษาทุก
ประเภททั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้เป็นการศึกษาเรื่องนี้ตลอดชีพโดยความ
เป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมืองมีสาระหลัก3ด้านประกอบกันกล่าวคือ 

 1.1 ความเป็นพลเมืองด้านการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยเริ่มต้นจากความเข้าใจในความเป็นอิสรชนมีจิตวิญญาณเสรีมิได้อยู่ภายใต้อาณัติของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดมีความรับผิดชอบในตนเองพ่ึงตนเองพร้อมจะรับรู้รับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นที่
แตกต่างหลากหลายรักท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ด้วยความสมัครใจใส่ใจต่อการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 1.2 ความเป็นพลเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีจิตสาธารณะและสมัครใจเข้าร่วม
แก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและประเทศพร้อมจะให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุที่มาจาก
ความแตกต่างทางวัยวุฒิคุณวุฒิสถานะทางเศรษฐกิจสังคมเชื้อชาติสัญชาติชาติพันธุ์ศาสนาความคิดความ
เชื่อเพศสภาพการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบต่อสังคมรู้เท่าทันและมีดุลยพินิจในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสังคมยุคสารสนเทศ 

 1.3 เรื่องหน้าที่พลเมืองก าหนดให้ผู้เป็นพลเมืองไทยต้องมีหน้าที่ส าคัญในการรับการศึกษา
และมีอาชีพที่สุจริตปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดมีหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมพิทักษ์
รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยรับราชการทหารป้องกันประเทศ
เสียภาษีอากรโดยสุจริตพิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือราชการและรักษาผลประโยชน์ของชาติช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 

2. สิทธิเสรีภาพของพลเมืองรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปมีการเปลี่ยนแนวทางการก าหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเสียใหม่โดยรับรองสารัตถะของสิทธิเสรีภาพแทนที่จะเขียนในรายละเอียดที่น าไปสู่การ
ตีความที่แคบทั้งนี้จะแยกสิทธิเสรีภาพออกเป็นสองส่วนกล่าวคือสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ 
(Basic Human Rights) ด้านหนึ่งกับสิทธิเสรีภาพของความเป็นพลเมือง (Citizen’s rights) ทั้งนี้ยังมีการ
ก าหนดกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานปฏิบัติงานโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยมีมาตรฐาน (Standards) และบรรทัดฐานการด าเนินงาน (Standard operating 
procedures or SOP) ขณะเดียวกันต้องมีหลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้
สามารถปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเป็นธรรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเข้าถึง
ได้ง่ายและมีความโปร่งใสมากกว่าที่เป็นอยู่และก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยประเด็น
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจะแบ่งออกเป็น3ด้าน ได้แก่ด้านแรกเป็นหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง
ประชาชนหรือบุคคลทุกคนในรัฐอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือสิทธิมนุษยชน(Human Rights) เช่นสิทธิในการ
เลือกตั้งสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งอาจจะโยงไปถึงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบด้วยด้านที่สองในการใช้อ านาจรัฐโดยผ่านฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการรัฐจะ
ออกกฎหมายที่ละเมิดต่อหลักการที่ได้มีการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติให้
อ านาจกระท าได้ด้านที่สามในเรื่องของความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติก็ต้องได้รับความคุ้มครอง
เช่นกัน (ปกรณ์ ปรียากร, 2558: 16-25) 
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 2.2.2 การมีส่วนร่วมร่วมทางการเมือง 
 

 2.2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุก

ขั้นตอนตั้งแต่การรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถใน
ด้านต่างๆ ของตนเอง ร่วมกับความรู้ และวิทยาการที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการเป็นผู้รับ
แบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาด้วย (บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี 
บุรีกุล, 2548: 62)โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมมีสวนรวมอย่างสมัคร
ใจทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในการเลือกผู้ปกครองประเทศ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การออกเสียง
เลือกตั้ง การติดตามข่าวสาร การอภิปราย และการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การเข้าร่วมการประชุม การ
บริจาคเงิน เเละการติดต่อกับสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรลักษณะความกระตือรือร้นของการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง อาจพิจารณาได้จากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ  การลงคะเเนนเสียงตาม
บัญชี  การเลือกตั้ง การเขียน เเละกลาวสุนทรพจน การรณรงค์หาเสียง การเเขงขันกันเปนเจาหนาที่พรรค 
หรือเจาหน้าที่ของรัฐเเตไมรวมถึงกิจกรรมที่ไมสมัครใจ เชน การเสียภาษี  การเป็นทหาร เเละหนาที ่         
ดานตุลาการ เป็นต้น (McClosky,1968: 252) และอาจมีส่วนร่วมทางการเมืองอ่ืนๆ ทั้ง1) การกระท าที่
สนับสนุน หรือเรียกร้องคณะผู้ปกครอง หรือรัฐบาล 2) ความพยายามที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
รัฐบาลที่ได้ผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) กิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เชน การออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งและการยื่นข้อเรียกร้อง การประท้วง เป็นต้น 4) การใช้สิทธิเลือกตัวแทนเข้าไปใช้
อ านาจแทนตน 5) ความรูสึกแปลกแยกหรือตีตนออกจากระบบการเมือง อันเนื่องมาจากการที่บุคคลถูกกีด
กันใหเข้ารวมทางการเมือง บุคคลพวกนี้จะมีศักยภาพที่จะกลับมาแกไขเเละเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง 
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมหรือยุติธรรมกว่าเดิม 6) กิจกรรมของพวกตนเอง ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมไปถึงการพูดคุย ถกเถียงปัญหาในทางการเมือง ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าจะต้องอยู่ใน
รูปแบบของการใช้สิทธิเลือกตั้ง 7)  กิจกรรมทางการเมืองทุกชนิดทั้งแบบใช้ความรุนแรง และแบบที่ไม่ใช้
ความรุนแรง 8) กิจกรรมทางการเมือง และกิจกรรมที่ตองเขาไปมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของข้าราชการ
ด้วย 9) กิจกรรมตางๆ ที่กระทบต่อการเมืองระดับชาติ แต่บางคนมองว่าจะต้องร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรท้องถิ่นด้วย และ 10) กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

 2.2.2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 Milbrath (1971: 12-16)  ไดกล่าวไววา รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว 6 

รูปแบบคือ 
 1.  การเลือกตั้ง การลงคะเเนนเสียงเลือกตั้งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แยก

จากกิจกรรมที่เก่ียวกับการรณรงค์หาเสียงเเละกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพรรคการเมือง แต่ร่วมได้กับกิจกรรมที่
เกี่ยวกับความรักชาติ ซึ่งเเสดงออกโดยการเคารพธงชาติ การเสียภาษี การเคารพกฎหมายเเละสนับสนุน
ประเทศให้ต่อต้านสงคราม 
  2. การเปนเจาหนาที่พรรค เเละเจาหนาที่รณรงคหาเสียง หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรม
ของพรรคการเมือง ทั้งในชวงระหวางการเลือกตั้งเเละเมื่อมีการเลือกตั้ง เชน การมีบทบาทในการรณรงคหา
เสียง บริจาคเงินชวยเหลือพรรคหรือผูสมัคร พยายามชักชวนใหประชาชนลงคะเเนนเสียงเเกพรรคหรือผู
สมัครที่ตนเองชอบ และการลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่ง Milbrathสรุปวา ผู้ที่เข้าร่วมทางการเมือง
รูปแบบนี้มีน้อยมาก เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจอยางเเทจริง 
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 3. การเปนผูมีบทบาทในชุมชน  หมายถึง การรวมตัวกันเพ่ือปัญหาสังคมเป็นการท างาน
ร่วมกับคนในสังคมเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะอ่ืนๆ เเละติดตอกับทางราชการในเรื่องปญหาสังคมบุคคล
เหล่านี้จะเป็นผูมีความกระตือรือรนสูงเเละมีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชนสูง 

 4. การติดตอกับทางราชการ เป็นเรื่องเฉพาะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเชน การติดต่อ
กับราชการเรื่องภาษี ท าถนน การตรวจสอบความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น เรียกว่า การมีส่วนร่วมแบบนี้ว่า 
การมีส่วนร่วมอย่างแคบ 

 5. เปนผูประทวง  หมายถึง การเข้าร่วมเดินขบวนตามถนน หรือก่อให้เกิดการจราจล มีจุด
มุงหมายเพ่ือบังคับใหรัฐแกไขบางอยาง ซึ่งเก่ียวข้องกับการเมืองให้ถูกต้อง 

 6. เปนผูสื่อขาว หมายถึง การเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับการเมือง การส่งจดหมาย สนับสนุน
ผู้น าเมื่อเขาท าดี การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง การให้ข้อ มูลความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองแก่เพ่ือนในชุมชนที่อาศัยอยู่ การให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวสารทางราชการ และเขียนจดหมายถึง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ 

 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (Voting 
and Campaign activity) เพียงอย่างเดียว ประชาชนสามารถเลือกที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วย
วิธีการอ่ืน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมแบบร่วมมือกัน (Cooperative Activity) ซึ่งอาจท าผ่านกลุ่มอย่างไม่
เป็นทางการหรือองค์กรที่เป็นทางการก็ได้ หรือการติดต่อกับภาครัฐโดยตรงด้วยตัวเอง (Citizen –Initiated 
Contacts) ในเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจหรือได้รับผลกระทบ ดังรูปภาพที่ 2.4 
 

ภาพที ่2.4 รูปแบบและมิติของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
ที่มา:  จาก Participation in America: Political Democracy and Social Equality (p. 54), 
 By S. Verba and N. H. Nie, 1972, Chicago: The University of Chicago Press 
 
 จากภาพจะเห็นได้ว่า ประชาชนติดต่อภาครัฐด้วยตนเอง มักจะมีเหตุผลมาจากความสนใจใน
ประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง และมีความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงเช่นกัน ในขณะที่การมีส่วน
ร่วมที่เหลืออีก 3 แบบ มีแนวโน้มที่จะมีเหตุผลและเป้าหมายเพ่ือสังคมโดยรวมมากกว่า (Verba&Nie, 
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1972: 52-54)นอกจากนี้ Ackerman (2005: 17) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน               
ตามลักษณะกลไกของภาครัฐไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ภาครัฐพิจารณาน ากลไลการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนทางกลยุทธ์ 
(Strategic Plans) ขององค์กรภาครัฐ โดยมีการก าหนดกฎระเบียบและขั้นตอนที่บังคับให้ข้าราชการใน
ระดับปฏิบัติการปรึกษาหารือ ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียในสังคมโดยตรง ในระหว่างการน าเสนอขั้นตอนการ
น านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
 2. องค์กรภาครัฐก าหนดเป ้าประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับภารกิจขององค์กร 
โดยองค์กรภาครัฐเหล่านั้นอาจท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในสังคมทุกฝ่ายเข้า
ด้วยกัน 
 3. ภาครัฐก าหนดกลไกการมีส่วนร่วมไว้ในตัวบทกฎหมายที่ชัดเจน โดยระบุให้องค์กรภาครัฐทุก
ส่วนต้องมีการน าเอาผู้มีส่วนได้เสียมามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ 
 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2547) สรุปล าดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องใน
บริบทสากล ซึ่งพัฒนามาจากตัวแบบของLester W. Milbrath และDavid F. Roth กับFrank L. Wilson ที่
ได้น าเสนอไว้ในปี ค.ศ. 1965 และ 1980 ตามล าดับ ดังนี้ 
 

ภาพที่ 2.5 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา: จากถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2547  
 
 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับบริบทสากลมี 4 ระดับ 14 ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ระดับ 
ไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง คือขั้นตอนที่0 ไม่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ต่อมาคือระดับที่สนใจและมีส่วนร่วม
น้อย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 แสดงตนเป็นผู้สนใจทางการเมือง เช่น ร่วมพูดคุยเรื่องการเมือง ขั้นตอนที่ 2– 5 คือ 
ไปเลือกตั้ง เป็นผู้เปิดประเด็นพูดคุยเรื่องการเลือกตั้ง ให้ความรู้ผู้อื่น พยายามพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนไปเลือกผู้ที่
ตนสนับสนุน และ ร่วมประชาสัมพันธ์ เช่น การสวมเสื้อหรือติดสติกเกอร์ที่รถยนต์ ตามล าดับ 
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 ระดับสนใจและมีส่วนร่วมปานกลาง ได้แก่ ขั้นตอนที่ 6 – 10 คือ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ผู้น าทางการเมือง บริจาคเงิน/สิ่งของช่วยเหลือพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร่วมการประชุม ฟัง
การหาเสียง แนะน าตัว หรือการชุมนุทางการเมือง ช่วยรณรงค์หาเสียง และสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ตามล าดับ 
 ระดับสนใจและมีส่วนร่วมมาก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 11 – 14 คือ ร่วมกิจกรรมของพรรค เช่น เข้าร่วม
ประชุม เป็นต้น ด าเนินกิจกรรมหาเงินเข้าพรรคการเมือง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง และ
ร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณะ และดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง ตามล าดับ 
 Nie and Verba (1975) ได้ให้ข้อคิดในบทความเรื่อง“Political Participation” (in Greenstein 
and Polsby (1975) Handbook of Political Science, Vol. 4 : Addison-Wesley) ให้ความเห็นว่าการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองจะพิจารณาเฉพาะการกระท าหรือกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้องกฎหมายเท่านั้นที่
กล่าวถึงเช่นนี้ย่อมเป็นไปแล้วแต่นักวิชาการแต่ละท่านจะเห็นไปในทางใด Nie and Verba (1975: 9-12) 
ได้แบ่งกิจการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 4 รูปแบบประกอบด้วย 
 1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเสมอในระบอบประชาธิปไตยและมีอิทธิพลต่อ
ผู้น าทางการเมืองสูงมากเนื่องจากการเลือกตั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
ของประชาชนหรือเป็นแรงกดดันที่ประชาชนแสดงออกให้รัฐบาล/ผู้น าทางการเมืองเห็นว่าจ าเป็นต้องปรับ
นโยบาย/การด าเนินงานบางประการเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามการ
ลงคะแนนเสียงของบุคคลอาจจะมิได้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลดังกล่าวข้างต้นโดยอาจจะเป็นไปเพ่ือตอบแทน
ความสัมพันธ์เชิงการอุปถัมภ์กันหรือเป็นการตัดสินใจตามกระแสของสังคมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด
การตัดสินใจของตนก็ได้กระนั้นเรายังยอมรับว่าการเลือกตั้งเป็นวิถีทางทางการเมืองอันหนึ่งที่น าไปสู่การเป็น
ตัวแทนของประชาชน (Popular Agency) 
 2. การรณรงค์หาเสียงเป็นกิจกรรมที่มี่ความส าคัญเท่ากับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนสามารถแสดงอิทธิพลต่อผู้น า โดยการก าหนดคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งได้ก่อนเป็น
การล่วงหน้า 
 3. การติดต่อขั้นต้นของประชาชนเป็นการติดต่อเผชิญหน้ากันของบุคคลที่มีต่อหน่วยงานรัฐบาล
ด้วยตนเองและเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาเป้าหมายรวมทั้งเนื้อหาสาระในการเข้ามีส่วนร่วมด้วยตัวของ
เขาเองจึงสามารถคาดหวังในผลประโยชน์ได้มากแต่นับว่ามีอิทธิพลต่อรัฐบาลเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเป็นการ
กระท าของคนจ านวนน้อยกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่การร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการเพ่ือให้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 
 4. การรวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างขององค์กรหรือกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองและ
สังคมเป็นกิจกรรมที่บุคคลร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งอาจกระท ากิจกรรมภายในองค์การที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได้การมีส่วนร่วมแบบนี้ถือว่าส่งผลต่อรัฐบาลมากทั้งนี้เนื่องจากมีคนจ านวนมากเข้าร่วมกล่าวรวม
ความโดยสรุปเราจะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 อรุณี  ปริศนานันทกุล (2554: 27-33) ได้สรุปล าดับขั้นที่เกี่ยวพันทางการเมืองโดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะของการกระท าทางการเมืองจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้                   
14 ล าดับ ดังนี้ 1) การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเกิดจากการที่บุคคลนั้นได้รับปัจจัย
กระตุ้นทางการเมือง (Political Stimuli) จากสิ่งแวดล้อมมากพอจนกระทั่งเกิดความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองด้วยตนเอง 2) การใช้สิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไปการที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการเลือกตั้งโดยเฉพาะเพ่ือเป็นการ
แสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 3) การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมืองด้วยความรู้ ความ
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เข้าใจถึงความส าคัญของระบบการเมือง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่จะมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 4) การชักจูงให้ผู้อ่ืนเลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุนเป็น
ความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของผู้ที่สนใจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง 5) การติดกระดุมหรือสติ๊กเกอร์
เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปรู้ว่าตนให้ความสนับสนุนพรรคการเมืองใดการกระท าเช่นนี้
อาจมีผลในการโน้มน้าวผู้ใกล้ชิดที่ยังมิได้ตัดสินใจให้เข้าร่วมสนับสนุนเช่นเกี่ยวกับตนได้โดยเฉพาะบุคคลที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะสามารถสร้างอิทธิพลในการชักจูงได้ง่าย 6) การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้น าทาง
การเมืองการกระท าทางการเมืองในล าดับนี้แสดงว่าบุคคลได้เพ่ิมระดับความสนใจทางการเมืองขึ้นจนถึงกับ
อยากจะสัมผัสพูดคุยหรือสื่อความเห็นโดยตรงกับผู้น าทางการเมืองโดยอาจจะเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการหรือสิ่งที่บุคคลต้องการให้พรรคการเมืองตอบสนอง 7) การร่วมประชุมหรือชุมนุมทาง
การเมืองเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่มีความส าคัญมากยิ่งขึ้นเป็นการแสดงออกถึงความเห็นพ้องและ
ความผูกพันที่แน่นแฟ้น และชัดเจนการแสดงออกเช่นนี้เป็นพลังส าคัญในการต่อสู้ทางการเมืองและเป็นสิ่งที่
ผู้แข่งขันทางการเมืองมีความประสงค์จะได้รับการสนับสนุนมาก 8) การบริจาคเงินแก่พรรคการเมืองเป็น
การแสดงออกทางการเมืองอีกประเภทหนึ่งที่เรามักจะพบในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ได้รับการพัฒนา
เป็นอย่างสูงหรือค่อนข้างมีเสถียรภาพ 9) การร่วมรณรงค์ทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการขยาย
ความสนับสนุนจากประชาชนให้มีความกว้างขวางและทั่วถึงการร่วมรณรงค์ทางการเมืองเป็นการแสดงออก
ซึ่งการมีภารกิจร่วมกันของผู้ที่สนใจทางการเมืองการร่วมรณรงค์ทางการเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความ
มั่นใจและความรู้สึกที่ดีต่อพรรคการเมืองต้องการให้เห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมในความส าเร็จของการต่อสู้ทาง
การเมืองนั้นด้วย 10) การเป็นสมาชิกส าคัญของพรรคการเมืองเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างชัดเจน
ว่าตนเองสังกัดพรรคใดและเป็นการยอมรับภารกิจในฐานะสมาชิกของพรรคที่จะต้องช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของพรรค 11) การร่วมประชุมแกนน าของพรรคเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกิจกรรมของพรรคกล่าวไว้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงเพราะต้องผ่านการเป็น
สมาชิกที่มีบทบาทส าคัญของพรรคและได้รับความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นจากพรรคการเมือง 12) การ
ร่วมระดมทุนเป็นกิจกรรมส าคัญของสมาชิกพรรคระดับสูงผู้ที่จะอยู่ในฐานะที่จะระดมทุนให้แก่พรรค
การเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมด้วย 13) การเสนอตัวเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงออกทาง
การเมืองที่ส าคัญยิ่งทั้งนี้เพราะการเสนอตัวเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชนพิจารณาให้ความ
ไว้วางใจบุคคลที่จะมีบทบาทในระดับนี้ได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงสามารถสร้างความนิยมศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชนได้
ประการส าคัญจะต้องสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางสามารถท าให้ประชาชนเชื่อมั่นได้
ว่าจะเป็นผู้น าความส าเร็จและการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมาสู่ประชาชน และ 14) การด ารงต าแหน่งทางการเมือง
เป็นการแสดงออกทางการเมืองในระดับสูงสุดของประชาชนที่มีต่อระบบการเมือง 

แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองถูกก าหนดให้เป็นสาระส าคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 
2558 เป็น 1 ใน 7 เรื่อง ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองสิทธิของพลเมืองในการเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเสนอความคิดในการสร้างชาติสร้างชุมชนในอนาคตซึ่งต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ของปัจเจกชนให้ได้สัดส่วนกันพลเมืองต้องสามารถเข้าถึงการใช้
อ านาจรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันเป็นการพิจารณากรอบการจัดท ารัฐธรรมนูญโดยจะเติมในส่วนที่ขาดตัดใน
ส่วนที่เกินและหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 

การที่พลเมืองจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในด้านต่างๆได้นั้น
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยจะประกอบด้วย 5 เรื่องใหญ่ๆคือการมีส่วน
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ร่วมในการเสนอความเห็นของประชาชนการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมในการเข้าไปสู่
กระบวนหารือกับภาครัฐการมีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจของภาครัฐการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบผ่านกลไกด้านต่างๆเช่นผ่านทางองค์กรอิสระและการมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายโครงการ 
และนโยบายต่างๆ (ปกรณ์ ปรียากร, 2558: 25 - 26) 

 
 2.2.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 

 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันเป็นขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมหนึ่งในแนวคิดเรื่องพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง หลายภาคส่วนให้ความส าคัญในระดับ
นานาชาติโดยสหประชาชาติได้ออกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค .ศ. 2003 
(United Nations Convention Against Corruption 2003 : UNCAC) อย่างเป็นทางการในอนุสัญญานี้
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาสังคม (อ านาจ บุบผามาศ และคณะ, 
2552: 11) เห็นได้จากการมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในหมวด 2 ว่า
ด้วย มาตรการป้องกันการทุจริต (Preventive measures) ข้อ 13การมีส่วนร่วมของสังคมในการป้องกัน
การทุจริตโดยก าหนดให้รัฐภาคีต้องด าเนินการอย่างจริงจังในการด าเนินมาตรการที่เหมาะสมตามหลักการ
พ้ืนฐานทางกฎหมายภายใน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของบุคคล และภาคส่วนต่างๆ นอกจาก
ภาครัฐ เช่น ประชาสังคม องค์กรเอกชน และองค์กรระดับชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ตลอดจนเพื่อให้สาธารณชนเพ่ิมความตระหนักเกี่ยวกับสาเหตุและความร้ายแรงของการทุจริตและก าหนดให้
รัฐภาคีด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้หน่วยงานต่อต้านการทุจริตเป็นที่รู้จักของสาธารณชนและให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานนั้นได้ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานการกระท าความผิดที่อนุสัญญานี้
ก าหนดขึ้น (กระทรวงยุติธรรม, 2551: 12) 
 ส่วนประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ พ.ศ. 2550 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน      
(การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ) รวมถึงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เอ้ือให้ประชาชนเกิดจิตอาสาในการ
มีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนมีช่องทางที่
หลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการสร้างเครือข่าย การเปิดรับสมัครประชาชนเข้าเป็นสมาชิกภายใต้
การดูแลของหน่วยงานนั้นๆ (รัชนี แมนเมธี และพิศอ าไพ สมความคิด, 2557: 48)  
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นนโยบายหลักที่ส าคัญของรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศกราช 2550ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
ร่วมกับทุกภาคส่วนด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงวิชาการและได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 มีระยะเวลาด าเนินการในช่วงระหว่างปี (พ.ศ.2551-2555) (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2551 : 4-9) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นกลไก
ในการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยมีกรอบความคิด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 4 กรอบ โดยกรอบที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทการต่อต้านคอร์รัปชันของประชาชนคือ กรอบที่ 2 ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความรู้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิ ในการรับรู้และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเสริมสร้างการบูรณาการการ
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ปฏิบัติงานรวมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐแต่ทั้งนี้ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยไม่มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง (คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557: 2) 
 ด้วยเหตุนี้ทุกภาคส่วนจึงร่วมจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีระยะเวลาด าเนินการในช่วงระหว่างปี (พ.ศ.2556-2560) (คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557) มี 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของ
หน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ ซึ่งจะด าเนินการเสริมสร้างให้เครือข่าย
ภาคประชาสังคมและประชาชนมีความเข้มแข็งโดยสนับสนุนด้านทรัพยากร และการสร้างขวัญก าลังใจ เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนและคุณภาพของเครือข่ายส าหรับเป็นแนวร่วมในการแจ้งเบาะแส และตรวจสอบการด าเนินงาน
ของรัฐ  

ส าหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของพลเมืองก าหนดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวกับการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองการ
ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยค านึงถึงการเชื่อมโยงกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มี
อ านาจและบทบาทในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนการตรวจสอบการใช้ อ านาจของรัฐ
แบบบูรณาการโดยเน้นการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงจากภาคประชาชนไปยังภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ได้เพ่ิมกลไกในการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นใน
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยเปิดช่องทางให้เข้าถึงได้ง่ายและท าได้จริงทั้งในเชิงโครงสร้าง
กระบวนการเทคโนโลยีที่มีคุณค่าคุณประโยชน์และคุณธรรมของการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบให้
สอดคล้องและสอดรับกันเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของตนเองว่าเรื่องเหล่านั้นเข้าใจง่าย
และท าได้จริง 

นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังค านึงถึงการใช้สิทธิของประชาชนในการฟ้องหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐโดยขยายสิทธิของการฟ้องร้องให้เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของประชาชน
และภาคประชาชนสังคมที่จะมีบทบัญญัติเพ่ือให้ประชาชนชุมชนและภาคประชาสังคมสามารถใช้สิทธิในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในการฟ้องคดีที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของรัฐในรูปแบบของนโยบาย
สาธารณะโครงการทั้งหลายโดยให้ประชาชนสามารถยกบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ได้ให้การ
รับรองไว้สามารถฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงอันเป็นมาตรการหลักในการคุ้มครองเยียวยาสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย(ปกรณ์ ปรียากร, 2558: 27 - 28)ดังภาพที่ 2.4  
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ภาพที่ 2.6 การตรวจสอบ การก ากับ ควบคุมการใช้อ านาจรัฐ 

 
 ที่มา : คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2557) 
  
 ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 ในหมวดว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของประชาชน 
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสมัชชาพลเมือง สมัชชาคุณธรรม สภาตรวจสอบภาค
ประชาชน และก าหนดบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของสมัชชาพลเมือง สมัชชาคุณธรรม สภาตรวจสอบ
ภาคประชาชน รายละเอียดดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7 บทบาท หน้า และความสัมพันธ์ของสมัชชาพลเมือง  
สมัชชาคุณธรรม สภาตรวจสอบภาคประชาชน 

 
 ที่มา : คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2557) 
  
 สภาตรวจสอบภาคพลเมืองที่จะเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่เกิน 50คน 
ซึ่งต้องมีภูมิล าเนาในจังหวัดนั้น โดยให้มีที่มาจากผู้แทนสมัชชาพลเมืองทั้งหมดไม่เกิน 1ใน 4และผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคมไม่เกิน 1ใน 4และสมาชิกส่วนที่เหลือมาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ส าหรับ
สภาตรวจสอบภาคพลเมืองจะเป็นกลไกส่งเสริมให้พลเมืองในแต่ละจังหวัด ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐภายในเขตจังหวัดของตนเองส่วนสมัชชาคุณธรรมท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน
จริยธรรมและคุณธรรมธรรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐและมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องตามการร้องเรียน ส่วนในด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และกลไก
ตรวจสอบ โดยสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจะเป็นองค์กรร่วมของผู้ประกอบพันธกิจด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยสมาชิกประจ าที่สรรหามาจากกลุ่มผู้แทนเครือข่าย จากองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน จ านวนไม่น้อยกว่า 55 คน  
 
2.3 ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบตรวจสอบคอร์รัปชัน 
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปจนไม่สามารถท าได้ แต่ก็ไม่ใช่
เรื่องที่ง่ายที่จะท าให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในชั่วเวลาข้ามเดือนข้ามปี คงต้องอาศัยเวลาและกลยุทธ์ที่
หลากหลาย ซึ่งหากคิดจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ไขอย่างครบถ้วนทั้งคน ระบบ และบริบทอย่าง
สอดคล้องกัน เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547: 58-77) เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัป
ชันที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) การเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับที่คอร์รัปชันต้องรับโทษเพ่ิมขึ้น 
2) การสร้างเครือข่ายแนวลึกเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชันในหมู่ประชาชนเป็นตาข่ายเฝ้าตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานราชการ 3) หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม 4) การสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ในเรื่องการเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าช่วยเหลือพวกพ้องในการท าผิดกฎหมาย 5) เชิดชูคนต้นแบบที่
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ซื่อสัตย์ และท าความดี เพ่ือให้คนเลียนแบบในการท าความดี 6) มีกลไกถ่วงดุล ตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานราชการ โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 7) ให้การศึกษา และให้โอกาสลงมือปฏิบัติใน
ความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝังแนวคิดเรื่อง
ความซื่อสัตย์ เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 8) จัดตั้งหน่วยข่าวที่รับแจ้งเบาะแส ให้เป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูล ข่าว และการประสานกับเครือข่ายต่างๆ ในการรับแจ้งเบาะแสการกระท าผิดของหน่วยงานราชการ 
9) เพ่ิมต้นทุนความเสี่ยงในการคอร์รัปชันที่สูงขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่คิดจะคอร์รัปชันตัดสินใจว่าจะท าผิดหรือไม่             
เมื่อมีความเสี่ยงในการถูกลงโทษสูงขึ้น นอกจากนั้นยังได้เสนอแนวคิดในการสร้างกลไกที่เป็นรูปธรรม เพ่ือ
สร้างให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการต่อต้านคอร์รัปชันคือ ส่งเสริมบทบาทศาสนาในองค์กรของ                     
ภาคราชการมากขึ้น สร้างจรรยาบรรณวิชาชีพในทุกอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐาน             
ทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานและสมาชิก รัฐควรประกาศอย่าง เป็นทางการถึงสิ่งที่เรียกว่า              
ประพฤติดีและไม่ดี เพื่อให้ประชาชนส่งเสริม หรือปฏิบัติในพฤติกรรมดี และต่อต้านหรือละเว้นพติกรรมไม่ดี 
รัฐควรส่งเสริม และตั้งเครือข่ายประชาชนประจ าทุกกรม เพ่ือช่วยในการตรวจสอบการท างาน และการตั้ง
ชมรมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน จัดตั้งสภาตรวจสอบทางการเงินขององค์กรภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการเงินขององค์กรภาคประชาชนให้เกิดความโปร่งใสภายในองค์กรอีกชั้นหนึ่ง รวมถึงการจัดท า
ปฏิญญาว่าจะไม่คอร์รัปชันในหมู่ประชาชนทั่วประเทศ และก าหนดมาตรการทางสังคม เพ่ือกดดัน หรือ
ปฏิเสธบุคคลที่ท าการคอร์รัปชัน อีกทั้งต้องตั้งรางวัลเชิดชูคนท าความดีให้มีก าลังใจ และเป็นแบบให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตาม 

ส่วนวิทยากร  เชียงกูล (2551) เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการคอร์รัปชันจากการศึกษา
ทั้ ง ในและต่างประเทศผ่ านบทความอย่างน้อย 4 บทความในเว็บไซด์ http://witayakornclub 
.wordpress.com สรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะช่วยป้องกันและลดการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมี
ระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพแบบประชาธิปไตยที่เสรีและโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม มีระบบ
การเมือง (ทั้งระบบรัฐสภาและอ่ืนๆ) ที่ท างานได้ (Well-Functioning) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานรัฐบาล (Public Record) ได้สะดวก  ควรจัดสรรงบสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรประชาชน ให้ท างานคู่ขนานร่วมมือกับองค์กรอิสระ ติดตามตรวจสอบการท างานของทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good governance) นอกจากนั้นได้เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ดังนี้ 1. ร่างกฎหมายลูกเพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญในส่วนที่ส่งเสริมแก้
ให้ประชาชนตรวจสอบและถอดถอนนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐได้เพ่ิมขึ้น ปฏิรูปส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรที่มีก าลังคนงบประมาณและความเข้มแข็งแบบ
เดียวกับในสิงคโปร์และ ฮ่องกง รวมทั้งพัฒนาองค์กรอ่ืน เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ให้เข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
 2. ออกกฎหมายตั้งองค์กรอิสระเพ่ิมข้ึน เช่นองค์การอิสระการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ องค์กร
อิสระคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรอิสระสภาพแวดล้อมแห่งชาติ องค์กรอิสระเพ่ือความโปร่งใส และปฏิรูป
กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กร ให้ได้คนที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นกลาง เป็นอิสระจากพรรค
การเมืองจริงๆ 
 3. จัดสรรงบสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน ให้ท างานคู่ขนานร่วมมือกับ
องค์กรอิสระ เพราะการเคลื่อนไหวเสริมของภาคประชาชนจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานขององค์กร
อิสระประสบความส าเร็จเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง พัฒนาระบบประชาธิปไตย
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้ก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้น 
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 4. เร่งปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ (โดยเฉพาะ
หน่วยงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การใช้งบประมาณ การออกใบอนุญาตต่างๆ) ปฏิรูประบบการศึกษา 
ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพ่ือให้กลไกการท างานของกฎหมาย การศึกษา ระบบข้อมูลข่าวสาร มีความ
ชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่
เพ่ิมข้ึน 
 5. ประชาชน นักวิชาการ ผู้ท างาน สื่อสารมวลชนร่วมกันเรียกร้องให้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูล
ด้านงบประมาณและการใช้จ่ายรวมทั้งการท าสัญญาต่างๆ ของรัฐให้ประชาชนรับรู้ และเข้าถึงได้ง่าย 
ร่วมกันศึกษาท าความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนให้ประชาชน
เข้าใจและรู้เท่าทันนักการเมืองให้มากท่ีสุด 
 6. ส่งเสริมการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝ่าย เป็นองค์กรผู้บริโภค และองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสที่เข้มแข็ง ติดตามตรวจสอบการท างานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารที่
ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) คือมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม เพราะการจัดตั้งองค์กร
อิสระเพ่ือช่วยตรวจสอบประเภทนี้ และการพัฒนาระบบบริหารที่ดี เป็นหนทางที่ป้องกันและลดการทุจริ ต
คอร์รัปชันอย่างได้ผลทางหนึ่ง 
 7. ปฏิรูปและบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งการเมืองทั้งรัฐมนตรี สส. สว.ที่ปรึกษาเลขานุการ 
ฯลฯ และครอบครัวต้องโอนหุ้นที่มีเกิน 5% ให้ทรัสตีบริหารแทน และห้ามผู้มีต าแหน่งทางการเมืองเข้าไป
เกี่ยวข้องที่จะเอ้ือประโยชน์ให้บริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่ด้วย 
 8. ออกกฎหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการระดับสูงและคู่สมรสรายงานและ
เปิดเผย (Disclosure) สถานะ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินตอนเริ่มเข้ารับต าแหน่ง และต้องรายงานทุกปี เพ่ือ
ความโปร่งใสให้สาธารณชนรับทราบ แก้กฎหมายให้คณะกรรมการการตรวจสอบปราบปรามคอรัปชัน  มี
อ านาจเพ่ิมขึ้นถ้าหากคณะกรรมการสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใด มีทรัพย์สินและพฤติกรรมการบริโภคที่
ร่ ารวยผิดปกติ เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการลงทุนที่สุจริตวิธีใด 
หากพิสูจน์ไม่ได้ อาจถูกฟ้องยึดทรัพย์สินส่วนเกินและ/หรือ ถูกลงโทษได้ อย่างเช่นกรณีของฮ่องกง 
 9. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดการเข้าร่วมพิจารณา (Recusal) เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือป้องกันการล าเอียงจากผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งในการ พิจารณาจ้างคนหากกรรมการคนใดมีญาติพ่ี
น้องของตนลงร่วมสมัคร เขาก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก 
 10. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Code of Ethics) หรือหลักเกณฑ์ทางการประพฤติ 
(Code of Conduct) ส าหรับนักการเมือง ข้าราชการ และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะโดย
ประกาศให้สาธารณชนทราบ และอยู่ในเว็บไซด์ที่เข้าไปเปิดดูได้ตลอด หลักเกณฑ์ต้องก าหนดให้เป็น
รูปธรรม 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปจนไม่สามารถท าได้ แต่ก็ไม่ใช่
เรื่องที่ง่ายที่จะท าให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในชั่วเวลาข้ามเดือนข้ามปี คงต้องอาศัยเวลาและกลยุ ทธ์ที่
หลากหลาย ซึ่งมีผู้เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไว้หลายวิธีดังนี้ 
 สังศิต  พิริยะรังสรรค์ (2549: 88-93) เห็นว่าการการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันต้องใช้กลยุทธ์เข้า
มาด าเนินการ  ดังนี้ กลยุทธ์ด้านสังคม (Societal Strategies) เน้นเรื่องปทัสฐานทางด้านจริยธรรม 
(Ethical norm) การศึกษา (Education) และการระมัดระวังของภาคประชาชน (Public vigilance) กล
ยุทธ์ทางด้านกฎหมาย (Legal Strategies) การลงโทษตามกฎหมายต่อผู้ทุจริต  กลยุทธ์ทางด้านการเมือง 
(Political Strategies) ซึ่งให้ความสนใจในสามเรื่องคือ อ านาจ (Authority) การเข้าถึงกระบวนการ
ตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน (Access to the political process) และการปฏิรูปการบริหาร
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จัดการของรัฐ (Administrative reform) กลยุทธ์สุดท้ายคือ กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Market 
Strategies) เพราะโครงสร้างทางด้านการตลาดสัมพันธ์โดยตรงกับการทุจริต ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือการใช้พลังของตลาดให้ท างานอย่างราบรื่น โปร่งใส  
 ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม (2552) และวีระ สมความคิด (2552: 91-92) มีแนวคิดสอดคล้องกันว่าการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริมการท างานภาคประชาชนเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน 5 ประการ  ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์องค์ความรู้  ที่ต้องเพ่ิมเติมความรู้ให้มากขึ้น และเจาะลึกไปใน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความโปร่งใส สาเหตุการเกิดคอร์รัปชัน  
กลไก/ระบบการท างานที่เอ้ือต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยการศึกษาวิจัยที่ต่อเนื่อง 2) 
ยุทธศาสตร์การสื่อสาร เพราะถือว่าการสื่อสารทุกแขนงเป็นเครื่องมือที่มีพลังมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ  
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่การสื่อสารจากบุคคล และการเผยแพร่รณรงค์ เนื่องด้วยสื่อเป็นการส่งสาร
ที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง ถึงบ้านทุกครัวเรือน เข้าใจง่าย และมีผลให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  3) ยุทธศาสตร์สร้างกระบวนการทางสังคม  เพราะประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ เป็น
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (เน้นคุณธรรม 3 ประการ คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย) 4) ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมาย 
ระบบ และนโยบาย และ 5) ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ตั้งแต่
กรรมการบริหาร คณะท างาน เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงานทั้งหมด พัฒนาการท างานให้มีความเหมาะสม 
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  ยุทธวิธีในการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีความ
สุจริต โปร่งใส มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ   

 เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (2555) เสนอแนวทางปฏิรูปปัญหาคอร์รัปชัน เพ่ือจัดท าเป็นร่าง
นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
ทั้งสาเหตุ รูปแบบ แนวโน้ม ตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 
 1. สร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานทางด้านการป้องกันและปราบปราม   
  1.1 การคัดสรรบุคลากรมาร่วมงานในหน่วยงานดังกล่าว ต้องมีความเหมาะสมทั้งด้าน
การศึกษา  คุณวุฒิ  ทักษะ ประสบการณ์ และมีแผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มีความสามารถที่
จะตัดสินใจด้วยตนเอง 
  1.2 บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว ต้องมีความพร้อมและมีความสามารถและมีความ
รับผิดชอบที่จะท างานร่วมกับภาคประชาชน สื่อ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ของสัง คม  
หน่วยงานดังกล่าว ต้องมีงบประมาณด าเนินงานอย่างเหมาะสม มีทรัพยากร เครื่องไม้ เครื่องมือ ที่เหมาะสม
เทียบเคียงกับประเทศที่ประสบผลส าเร็จ หรือสามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆได้ 
  1.3 ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานดังกล่าวต้องมีโครงสร้างและขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินคดี 
  1.4 ต้องน าเอากฎหมายที่ใช้ในการต่อต้านการคอร์รัปชันมาใช้อย่างกว้างขวาง และบังคับ
ใช้โดยยึดถือหลักนิติธรรม และมีการปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง 
  1.5 หน่วยงานดังกล่าวต้องมีแนวทางการป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และเป็น
อิสระจากอิทธิพลนอกกฎหมาย   
  1.6 หน่วยงานดังกล่าวต้องยึดถือหลักการเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส และอยู่บน
พ้ืนฐานของความมีคุณธรรม ความเป็นวิชาชีพ  
  1.7 หน่วยงานดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัดใดๆทั้งสิ้น   
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  1.8 หน่วยงานดังกล่าวต้องสร้างระบบและมีช่องทางให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา และสามารถสื่อสารกันได้อย่างเป็นอิสระ 
  1.9 หน่วยงานดังกล่าวต้องมีระบบที่ปรึกษา มีการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล
การท างานอย่างต่อเนื่องควรมีการจัดหาแหล่งทุน/กองทุน สนับสนุนการด าเนินงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือเป็นกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังกล่าว 
  1.10 บรรจุหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชันลงในระบบการศึกษา ปลูกจิตส านึกตั้งแต่ระดับ
อนุบาล 
 2. สร้างความแข็งแรงให้กับระบบตรวจสอบระดับประเทศ 

2.1 การจัดตั้งระบบพิทักษ์คุณธรรมในระดับชาติ ( National integrity system) 
2.2 สร้างวาระแห่งชาติในการต่อต้านการคอร์รัปชันภายใต้การน าของผู้น าประเทศ 

  2.3 สร้างเครือข่ายและอาสาสมัครการต่อต้านคอร์รัปชันระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  2.4 สร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่เน้นทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะทั้งสองส่วนมี
ความเกี่ยวเนื่องกันในการก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน 
  2.5 สร้างมาตรการป้องกัน และปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่ท าให้การคอร์รัปชันลดน้อยลงหรือ
ท าได้ยากข้ึน  

2.6 ขจัดสาเหตุการคอร์รัปชัน เพ่ือลดคดีการปราบปรามซึ่งเป็นปลายเหตุ 
  2.7 เฝ้าระวัง ป้องปราม กรณีหรือโครงการต่างๆที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการคอร์รัปชัน 
  2.8 ใช้มาตรการเชือดไก่ให้ลิงดูโดยสามารถเอาผิดกับกรณีที่ส่งผลกระทบสูงให้ส าเร็จ โดย
การด าเนินงานทางคดีอย่างรวดเร็ว  
  2.9สร้างกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกันและปราบปราม 
  2.10 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามที่สอดคล้องกันของทุก
หน่วยงานและสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
  2.11 จัดล าดับความส าคัญของมาตรการ แผนงานและโครงการที่จะด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม 
  2.12 การบริหารหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม ต้องมีแผนงานเชิงเป้าหมาย 
และมีการวัดผลทั้งผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ 
 3. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
  3.1 เร่งรัดให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) ซึ่งเป็นต้องมีกฎหมาย
ฉบับใหม่และแก้ไขกฎหมายเดิมที่เก่ียวข้องรวม 3ฉบับ ได้แก่  
  - ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ในบทค านิยามและมาตราที่เกี่ยวเนื่อง) 
  - ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา พ.ศ. 2535 (เพ่ิมเติม
การเรียกคืนทรัพย์สินจากการทุจริต) 
  - ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด พ.ศ…. (สาระส าคัญคือ
มาตรการติดตามสินทรัพย์คืน)  
  3.2 ประเทศไทยควรเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนของ Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) สนธิสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน 
(Anti-Bribery Convention) (วีระ สมความคิด, 2557) 
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  3.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ระหว่างหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ป้องกันและปราบปราม ภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างครอบคลุม 
  3.4 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม สามารถด าเนินการให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและประสานงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับข้ามชาติ และระดับนานาชาติ   
  3.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
และสื่อมวลชน 
  3.6 แสวงหาความร่วมมืออย่างกว้างขวางในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยลดการ
เผชิญหน้าและการโต้แย้งทางการเมือง 
 4. เสริมสร้างจริยธรรมระดับบุคคลและระดับองค์กร 
  4.1 ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องมีประมวลจริยธรรม (Code of 
Conduct) ที่สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ 
  4.2 ก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมและข้อบังคับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันของ
ผลประโยชน์  ( Conflict of Interest) ในคู่มือข้าราชการ 
  4.3 ปลูกฝังค่านิยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐให้มีคุณธรรมสูงโดยให้มีการสอบวัดผลทั้ง
การสมัครเข้ารับราชการ และการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผล 
 5. เสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐและปัจเจกบุคคล 
  5.1 มีการศึกษาเพ่ิมเติมและปรับปรุงเพ่ือให้มีความเหมาะสมใน การเปิดเผยข้อมูล
ทรัพย์สินของข้าราชการทุกระดับโดยอาจอิงกับลักษณะของการปฏิบัติงาน 
  5.2 ศึกษาและการปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน และ
ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มคิดโครงการจนถึงการตรวจรับงาน 
  5.3 ก าหนดให้รายได้และภาษีของทุกคนในประเทศถือเป็นข้อมูลสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบได้ง่าย โดยภาคประชาสังคม 

5.4 จัดท ามาตรการการส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐอย่างโปร่งใสและเปิดเผย 
5.5 การท าสัญญากับรัฐที่แสดงความซื่อสัตย์โดยมีข้อความในสัญญาที่ชัดเจนและเอาผิดได้ 

  5.6 การบูรณาการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวโดยเฉพาะด้านการเงิน ภาษี 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการหาข้อมูลและการตรวจสอบ 
 6. เสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างได้ผล 
  6.1 ให้คดีที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันไม่มีอายุความ ทั้งการฟ้องร้องด าเนินคดีเมื่อตรวจพบ 
และการติดตามยึดทรัพย์สินกลับมาเป็นของแผ่นดิน 
  6.2 เพ่ิมโทษแก่ผู้กระท าความผิดเพ่ือให้เกิดความเกรงกลัว เช่น ใครคอร์รัปชันเกินหนึ่ง
ล้านติดคุกตลอดชีวิต ไม่มีการลดโทษ อภัยโทษให้แก่ผู้ท าการคอร์รัปชัน 
  6.3 ทบทวนระเบียบวิธีการปฏิบัติของกฎหมายและเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติมเพ่ือให้
แน่ใจว่าจะสามารถยับยั้งการคอร์รัปชันได้จริง เช่น  กฎหมายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมาย           
ที่สามารถคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสได้จริง กฎหมายคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน กฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่โปร่งใส ลดขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลยพินิจ กฎหมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐทุก
ประเภททุกระดับ เอาผิดทั้งผู้ให้สินบน ผู้สัญญาหรือผู้เสนอว่าจะให้สินบน กฎหมายการเอาผิดกับทั้งผู้รับรู้
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การคอร์รัปชันที่ไม่แจ้งความ และผู้รับสินบนแทนผู้อ่ืน และกฎหมายขอบเขตอ านาจของหน่วยงานป้องกัน
และปราบปรามที่ชัดเจน 
  6.4 ให้มีศาลพิจารณาคดีคอร์รัปชันโดยเฉพาะ 
  6.5 การปฏิรูประบบราชการ ลดขั้นตอนการท างาน ปรับปรุงกฎหมายภาษี 
  6.6 โดยที่ทัศนคติของสังคมต่อเรื่องค่าตอบแทนของนักการเมืองว่าเป็นผู้อาสาเข้ามา
ท างานเพ่ือบ้านเมือง มิใช่ผู้รับจ้างและเช่นเดียวกันคือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาท างานโดยใช้
ทรัพยากรทุกด้านของส่วนรวมในนามรัฐ  การมีต าแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็นการท าเพ่ือประชาชนทุกหมู่
เหล่าไม่มี่หน้าที่ในการแสวงหาก าไร  การด ารงสถานภาพและศักดิ์ศรีอยู่ที่การด าเนินชีวิตที่พอเหมาะ พอดี 
และพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หาใช่ความทัดเทียมรายได้กับภาคเอกชนซึ่งมีปกติในการ
แสวงหาผลก าไรดังนั้นต้องทบทวนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของหน่วยงานด้วย 
  6.7 ส่งเสริมการพัฒนาประเทศแบบกระจายความกินดีอยู่ดี หรือคุณภาพชีวิตสู่ประชาชน
ส่วนใหญ่ซึ่งต่างจากการพัฒนาแบบเน้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว 
 7. สร้างความเข้าใจการคอร์รัปชันและติดตามความเคลื่อนไหว 
  7.1 มีการส ารวจสภาพการคอร์รัปชันของภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นดัชนีวัดความส าเร็จ
ของการปฏิบัติงาน และหามาตรการต่างๆในการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  7.2 การจัดท าการส ารวจการรับรู้ของสาธารณะเพ่ือเป็นดัชนีวัดทัศนคติของสังคมและหา
มาตรการต่างๆในการเสริมสร้างทัศนคติต่อไป 
  7.3 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านคอร์รัปชัน เพ่ือให้มีแนวทางในการป้องกันและปราบปราม 
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน 
  7.4 การจัดสัมมนา อภิปรายเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเป็นประจ าเพ่ือกระตุ้นเตือน ท าความ
เข้าใจและหาแนวทางป้องกันปราบปรามอย่างสม่ าเสมอ 
 8. เสริมสร้างปทัสฐานที่ดีให้กับสังคม 
  8.1 รณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 
  8.2 การให้ค าแนะน าและการศึกษาแก่พลเมืองทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนให้เข้าใจ
ผลเสียและรังเกียจการคอร์รัปชัน 
  8.3 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ประชาชนตระหนักถึงความเลวร้ายของคอร์รัปชัน เพ่ือ
แสวงหาการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากพลเมือง 
  8.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ทุกคนเรื่องผลเสียจากการคอร์รัปชัน ผลดีของ              
ธรรมาภิบาล ค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้อง 
  8.5 ด าเนินการให้เกิดการให้ค ามั่นสัญญาที่ชัดเจนและพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ของผู้น าทาง
การเมืองที่จะขุดรากถอนโคนคอร์รัปชันไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม 
  8.6 กิจกรรมที่ต่อต้านการคอร์รัปชันของหน่วยงานรัฐจะต้องถูกน ามาแสดงให้เห็นอย่าง
เด่นชัด และจะต้องมีการทบทวนระเบียบวิธีการปฏิบัติของทางราชการให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
  8.7 ส่งเสริมให้สังคมเห็นชอบว่าต้องป้องกันการโกง ไม่ยอมรับคนโกง มิใช่ปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของผู้ที่มีอ านาจแต่ฝ่ายเดียว 
  8.8 ส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องคนดีและการให้รางวัลคนที่ท าคุณความดี 
 9. ส่งเสริมภาคประชาสังคมในการป้องกันและปราบปราม 
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  9.1 การส่งเสริมบทบาทและเพ่ิมอ านาจให้แก่ภาคประชาชนในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน และ
ที่ส าคัญกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความส านึกว่าคอร์รัปชันเกิดข้ึนได้อย่างไร  
  9.2 ต้องมีกลไกและเครื่องมือที่จะท าการปกป้องผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียน และให้รางวัล 
รวมถึงคุณความดีแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งปกป้องบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการคอร์รัปชัน โดย
อาจใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย 

9.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการตรวจสอบบัญชีหรือการท างานของหน่วยงานรัฐได้ 
  9.4 ด าเนินการให้มีการน าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร มาบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยมี
หลักว่าประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้แท้จริง 
  9.5 การเน้นเสรีภาพของสื่ออย่างต่อเนื่อง สื่อมีอิสระในการเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ 
และการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินคดีของ ส านักงาน ป.ป.ท. ทุกคดีให้สาธารณะผ่านสื่อมวลชน 
  9.6 สามารถเปิดเผยถึงกรณีการคอร์รัปชันที่ส าคัญ  เพ่ือเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน  
และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชัน   
  9.7 ส่งเสริมมาตรการการลงโทษทางสังคม (Social sanction) ควบคู่ไปกับมาตรการทาง
กฎหมาย เพราะการลงโทษดังกล่าวจะเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าการลงโทษทางกฎหมาย 
  9.8 จัดตั้งสภาประชาชนต้านคอร์รัปชัน หรือสภาประชาชนส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เป็น
องค์การมหาชน เพ่ือสนับสนุนการป้องปรามของภาคประชาชนและเป็นหลักประกันการเคลื่อนไหวอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว 
 10. การปรับเปลี่ยนทิศทางการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน 
  10.1 จากที่เคยหวังพ่ึงกลไกรัฐบาลและองค์กรอิสระตรวจสอบ เคยหาแพะ เคยโยนกลอง 
- ภาคประชาชนต้องหันมาที่การจัดการปัญหาคอร์รัปชันโดยตนเอง และวิธีของภาคประชาชนเองเป็นหลัก 
  10.2 จากที่เคยเชื่อกลไกส่วนกลางของระบบราชการ และหวาดระแวงว่าท้องถิ่นจะโกง
มากกว่า   ภาคประชาชนต้องชั่งน้ าหนักและตัดสินใจว่า เราจะยังคงระบบรวมศูนย์อ านาจไว้แบบเดิมหรือ
จะมุ่งการกระจายอ านาจให้สุดทางไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือภาคประชาชนจะดูแลได้มากขึ้น 
  10.3 จากที่เคยเอาแต่คิดสร้าง หรือปรับเครื่องมือทางกฎหมาย หรือทางนโยบายเพ่ือให้
ราชการ และองค์กรอิสระได้ใช้ (แต่ก็ไม่เคยได้ผล)  ภาคประชาชนต้องหันมาสร้าง/เรียกร้องเครื่องมือของ
ภาคประชาชนในการปราบปราม อาทิ  สภาประชาชนต้านคอร์รัปชัน  กองทุนสนับสนุนภาคประชาชนต้าน
คอร์รัปชัน (ซึ่ง สพม. กกต. ป.ป.ช. และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ควรร่วมกันจัดการให้เกิดข้ึน) 
  10.4 จากที่เคยติดแต่ในกรอบภายในประเทศภาคประชาชนต้องอิงกับพลังเครือข่ายต้าน
คอร์รัปชันสากล และกดดันให้รัฐบาลมีสัตยาบันกับ UN และเครือข่ายทั่วโลกในเรื่องนี้  
  10.5 จากที่เคยมีการปล่อยปละละเลยให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไปในทิศทางเดิมที่
ท าให้เกิดช่องว่างทางรายได้มากขึ้นไปเรื่อย ภาคประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมปรับทิศทางการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างจริงจัง 
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 สุรินทร์ พิศสุวรรณ (2557) เสนอแนวทางปฏิรูประบบตรวจสอบอันเข้มข้นจากภาคประชาชน เพ่ือ
ต่อต้านคอร์รัปชัน การฉ้อราษฏร์บังหลวงในระยะเวลาที่ผ่านมาการบริหารจัดการโอกาสและทรัพย์สมบัติ
ของแผ่นดินทั้งในรูปของงบประมาณแผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ กิจการรัฐวิสาหกิจได้ถูกครอบง า ตักตวง
ผลประโยชน์ทุกรูปแบบจนท าให้ผลประโยชน์สูงสุดไม่ตกเป็นของประเทศชาติและประชาชนถ้าคิดเป็นมูลค่า
เป็นตัวเงินเกิดการรั่วไหลกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี 
 นอกจากนั้นทรัพย์สินของรัฐ สมบัติของแผ่นดินต้องได้รับการปกป้องแยกส่วนชัดเจนจากทรัพย์สิน
ส่วนตัว ไม่ปะปนสับสนเป็นกงสีของตระกูลเครือญาติ และพรรคพวก มาตรการต่างๆ ที่ควรจะพิจารณา
จัดตั้ง คือ 
 1. มีองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน ให้ภาคประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ และฟ้องร้อง
ด าเนินคดีได้ 
 2. ก าหนดให้มีบทลงโทษที่ชัดเจน มีกระบวนการกฎหมายให้มีการปฏิบัติอย่างรัดกุมในการที่
หน่วยงานรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
 3. คดีคอร์รัปชันไม่มีหมดอายุความ 
 ดร.ถวิลวดี บุรีกุลเลิศพร อุดมพงษ์และวรลักษณ์ สงวนแก้ว(2557) จัดท าข้อเสนอเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้ 

1. คุม จนท.รัฐ-นักการเมืองส าหรับมาตรการนี้มีทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปรามและส่งเสริม เริ่ม
จาก มาตรการป้องกันเชิงโครงสร้างต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการคัดเลือก พัฒนา และการประเมินเจ้าหน้าที่
ของรัฐโดยเฉพาะการเลื่อนต าแหน่งในระดับสูง และปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น 

ส่วนมาตรการป้องกันเชิงกฎหมายและนโยบาย ได้แก่ใช้หน่วยงานจากภายนอกในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง, แก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540, ตราพระราชกฤษฎีกา"
ข้อตกลงคุณธรรม"ตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่โปร่งใส ลดขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจ 

นอกจากนั้นยังควรบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในทุกระดับ, ปฏิรูปกลไกคณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละสภา ให้ท าหน้าที่ควบคุม 
ส.ส. และ ส.ว.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการป้องกันเชิงปฏิบัติ ได้แก่ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและ
ตามมาตรฐานสากลมีการทดสอบคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
ห้ามบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐและมอบอ านาจให้ประชาชนท า
หน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง โดยการจัดตั้งกลุ่มคอยติดตาม 

2. คุ้มครองพยานผู้ชี้เบาะแสโกงมาตรการด้านการปราบปราม เชิงโครงสร้างได้แก่เพ่ิมงบประมาณ
และบุคลากรส าหรับองค์กรอิสระต่างๆโดยองค์กรอิสระต้องมีแผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ด าเนินการตรวจสอบการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 

มาตรการปราบปรามในเชิงกลไกกฎหมาย เช่นใช้มาตรการทางภาษีอากรอย่างจริงจัง ตรวจสอบ
การเสียภาษีรายได้ย้อนหลัง, ติดตามเรียกคืนทรัพย์สินคืนจากการทุจริต โดยยกร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม
ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา พ.ศ.2535 และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท า
ความผิดพร้อมจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือพยานในคดีฟ้องร้องการทุจริตพร้อมเพ่ิมเครื่องมือให้หน่วยงาน ทั้ง 
ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81
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ที่ส าคัญคือมีมาตรการปกป้องผู้ให้ข้อมูล คุ้มครองพยาน ผู้ชี้เบาะแสและประชาชนผู้ฟ้องคดีหรือผู้
ร้องเรียนได้จริงรวมทั้งให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และศึกษาการจัดตั้งศาลทุจริตคอร์รัปชัน 

ส าหรับมาตรการปราบปรามเชิงปฏิบัติ ได้แก่ จัดให้มี "กล่องขาว" และ "White line" (เปิด
สายโทรศัพท์) ในการรับเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตและลงโทษให้เห็นเป็นตัวอย่าง , ป.ป.ช.ควรเปิดเผยรายชื่อ
บริษัทที่เคยมีประวัติติดสินบนในการยื่นประมูลรับเหมาทางราชการ, อายัดและยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ได้มาด้วยการทุจริต, มีการรณรงค์ให้คว่ าบาตรทางสังคมต่อคนโกงอย่างจริงจังและสื่อมวลชนควรเปิดเผย
พฤติกรรมทุจริตเพราะการลงโทษดังกล่าวจะเกิดขึ้นเร็วกว่าการลงโทษทางกฎหมาย , จัดตั้งหน่วยงานเฝ้า
ระวังการทุจริตของประชาชน 

3. บรรจุในหลักสูตรการศึกษามาตรการด้านการส่งเสริม เชิงกลไกกฎหมายและนโยบาย ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการควรเขียนหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการ
ทุจริต 

ขณะที่บทบาทของรัฐสภา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภา 
และสมาชิกรัฐสภา ต้องร่วมกันก าหนดเป็นนโยบาย ยุทธวิธีและแผนการเสริมสร้างความส านึกรับผิดชอบ
ของสมาชิกรัฐสภา 

ส าหรับสื่อมวลชนต้องมียุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตร่วมกันพัฒนาคู่มือ 
"รู้ทันคอร์รัปชันตัดวงจรทุจริต"พร้อมขยายนิยามทุจริตเพื่อปรับเจตคติสังคม 

ส่วนมาตรการส่งเสริมเชิงปฏิบัติส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐให้มีคุณธรรม
สูงขณะที่รัฐสภาควรเร่งรัดมาตรการบังคับใช้คู่มือจริยธรรมนักการเมืองและส่งเสริมความกล้าหาญทาง
จริยธรรมในการเปิดโปงกลโกงและวิธีการทุจริต 
 สมัชชาปฏิรูประดับชาติ (2557: 28-31)คณะท างานวิชาการเฉพาะประเด็นแก้ปัญหาคอร์รัปชัน             
มีข้อเสนอการเพ่ิมพลังพลเมืองปฏิรูประบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือหยุดวิกฤติคอร์รัปชัน
และเพ่ิมภาพลักษณ์ความโปร่งใสประกอบด้วย5มาตรการ ดังนี้ 
 
มาตรการที่ 1 ให้ใช้พลังทางสังคมเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 1.1 ขอให้ ป.ป.ช.จัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนประชาสังคมในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมพลัง
แผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 1.2 ขอให้รัฐบาล ร่วมกับ ป.ป.ช.ตลอดจนองค์กรอิสระและองค์กรอ่ืนๆตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร
ประกาศวาระแห่งชาติว่าด้วยการผนึกพลังพลเมืองเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีกลไก แผนงาน
และงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.3  ขอให้สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า สภาองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ศูนย์คุณธรรมส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้
การสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรภาคีให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการมีส่วนร่วม
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ทั้งในเชิงนโยบาย วิชาการและงบประมาณ 
 1.4  ขอให้รัฐบาล โดยส านักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสื่อมวลชนและ
เครือข่ายองค์กรภาคีต่อต้านทุจริตในระยะยาว 
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 1.5 ขอให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและป.ป.ช.ร่วมกันจัดท าและขยายนิยามการทุจริตคอร์รั ป
ชันในมิติกว้างและน าไปใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนและการด าเนินงานภาคสนามอย่างเป็น
รูปธรรม 
 1.6 ขอให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนทุก
แขนงส่งเสริมสนับสนุนสื่อมวลชนในเครือข่าย รณรงค์ปรับเจตคติคนไทย ให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา 
 1.7 ขอให้สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาทุกระดับและกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
เจตนารมณ์และเป้าหมายในการท าให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรปลอดการทุจริตและก ากับดูแลโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาให้จัดหลักสูตรอบรมบ่มสอนยุวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้มีเจตคติที่เอ้ือต่อการ
แก้ปัญหา 
มาตรการที่ 2 ให้ใช้มาตรการทางภาษีอากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง 
 2.1 ขอให้ ป.ป.ช.และกรมสรรพากรท าการตรวจสอบ ประเมินภาษีย้อนหลังและเปิดเผยแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงเหล่านั้นต่อสาธารณะ 
 2.2 ขอให้รัฐบาลและรัฐสภาแก้ไขเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ที่จะเข้าด ารงต าแหน่งระดับสูงเป็น
บุคคลที่ต้องถูกตรวจสอบการประกอบอาชีพสุจริตและเสียภาษีเงินได้ 
 2.3 ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังปฏิรูปกระบวนการจัดเก็บภาษีอากร ไม่เปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สรรพากรมีดุลพินิจส่วนตัวโดยมิชอบในการจัดเก็บอีกต่อไป 
 2.4 ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจัดให้มีหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีภาษีอากรของ
กรมสรรพากรขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยท าหน้าที่ทั้งด้านแพ่งและอาญา 
 
มาตรการที่ 3 ให้ปฏิรูประบบงานปราบปรามการทุจริตของชาติอย่างเร่งด่วน 
 3.1 ขอให้คณะกรรมการและส านักงานป.ป.ช.ปฏิรูปกระบวนการท างานทั้งระบบอย่างจริงจัง โดย
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 - การมีแผนปฏิบัติการในการจัดการคดีที่ค่ังค้าง 
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 - ความพิถพิีถันต่อกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพป.ป.จ. 
 - การปรับปรุงกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการป.ป.ช.ให้มีความเปิดกว้างศึกษาวิจัยความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลพิเศษส าหรับคดีคอร์รัปชัน 
 3.2 ขอให้ป.ป.ช.ออกมาตรการในส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มและเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนเหตุ
ทุจริตการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริต
ทุกคดี และพัฒนาระบบงานด้านสินบนน าจับอย่างเป็นรูปธรรม 
มาตรการที่ 4 ให้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้โดยง่าย 
 4.1 ขอให้รัฐบาล โดยส านักนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงทบวงกรมและส านักงานเทียบเท่าทุก
หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปไว้ในเว็บไซต์
ขององค์กรซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยมีสาระส าคัญท่ีครอบคลุมครบถ้วน 
 4.2 ขอให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) ปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือให้เป็นกลไกที่อิสระและสามารถปฏิบัติงานให้บริการแก่ภาคประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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 4.3 ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังน ามาตรฐานบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
องค์กรรัฐวิสาหกิจเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานอย่างจริงจัง 
มาตรากรที่ 5 ให้ปฏิรูปกระบวนการคัดสรรบุคคลผู้ที่จะเข้ามาใช้อ านาจรัฐทุกต าแหน่ง ให้มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 5.1 ขอให้ ก.ก.ต.ปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไก ก.ก.ต.จังหวัดและกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้
สามารถป้องกันการทุจริตตั้งแต่ระดับต้นน้ าอย่างจริงจัง สร้างความเชื่อถือศรัทธาของสาธารณชน 
 5.2 ขอให้ส านักงานก.พ.ท าการวิจัยประเมินผลการใช้หลักคุณธรรมความสามารถในการคัดสรร
แต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในห้วงเวลาที่ผ่านมาเพ่ือน าไปสู่การทบทวนทิศทางนโยบายและการ
พัฒนามาตรการและกลไกในการคัดสรรแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง อันได้แก่ 
ปลัดกระทรวง อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีทุกต าแหน่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม
ทั้งเปดิเผยเหตุผลที่ได้คัดเลือก แต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลนั้นๆ ให้สาธารณะได้ทราบทุกครั้ง 
 
 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (2557 : 32-40) เสนอแนวทางสู่การปฏิรูประบบการ
ตรวจสอบแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยจากองค์กรที่มีบทบาทส าคัญรวม 6 แนวทาง ดังนี้ 
 
แนวทางท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย 
 1.1 สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชันปรับเปลี่ยนเจตคติทางสังคมให้เอ้ือต่อการเอาชนะปัญหา
การทุจริต ด้วยการ 
 - ประกาศเป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการผนึกพลังพลเมืองเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตโดยภาครัฐเป็น
แกนน าร่วมกับองค์กรอิสระเพ่ือแสดงเจตจ านงเป็นต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริต 
 - รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันผ่านสื่อสาธารณะอย่างมียุทธศาสตร์และต่อเนื่องเปิดโปงการทุจริต
น าเสนอข่าวแบบเจาะลึกเชิงสืบสวนสอบสวน ให้ความรู้แก่พลเมืองไทย อย่างน้อย 5 ปี ด าเนินการโดย
องค์กรวิชาชีพภาคเอกชน ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนงบประมาณโดยภาครัฐ 
 - ผลิตหลักสูตรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชัน เพ่ือใช้ในระบบการเรียนการ
สอนของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเช่นหลักสูตรโตไปไม่โกงน าไปขยายผลในสถานการศึกษาของภาครัฐซึ่ง
กรุงเทพมหานครด าเนินการน าร่องหลักสูตรนี้ 
 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
 - ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ... ภายใน 3 ปี 
ผ่าน 4 ช่องทางส าคัญ ประกอบด้วย1)ประชาชนร่วมมือกับรั ฐบาล2)การท าหน้าที่ ของกลุ่ ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ และพรรคการเมือง 3) ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามสิทธิพลเมืองและ 4) รัฐบาล
เฉพาะ 
 - เปิดให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไข 
 - ออกพระราชกฤษฎีกา “ข้อตกลงคุณธรรม” (integrity pact) ตามมาตรฐานของ Transparency 
International ภายใน 3เดือนนับจากรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
 - สร้างหลักประกัน และระบบสนับสนุนแก่ผู้ชี้เบาะแสและผู้เป็นพยานในคดีทุจริตด้วยการออก
มาตรการส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่ท าหน้าที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนครอบคลุมถึงการ
คุ้มครองดูแลความปลอดภัยและรับผิดชอบค่ายังชีพสร้างมาตรการระบบค่าน าจับตอบแทน 
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 - สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนด้านวิชาการงบประมาณ และผลักดันนโยบาย เพ่ือให้มีความ
เข้มแข็ง และมีศักยภาพเพียงพอในการท างานอย่างมีส่วนร่วมในการปราบปรามการทุจริต และเชื่อมโยง
เครือข่ายภาคพลเมืองต้านคอร์รัปชันร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของภาครัฐและเอกชน เช่น การจัด
เวทีสาธารณะหลากหลายรูปแบบ เพ่ือจุดประกายความคิดสร้างความตื่นตัวแก่สังคม น าไปสู่การสรุป
สังเคราะห์บทเรียนร่วม ยกระดับการท างานในชั้นต่อไป 
 - ขยายนิยามการทุจริตคอร์รัปชันโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องและท าการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
เพ่ือรับทราบท าความเข้าใจ และร่วมตรวจสอบ 
 - ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.. ที่ผ่านกรรมาธิการร่วม 
 
แนวทางท่ี 2 สร้างคุณภาพและคุณธรรมของนักการเมือง 
 2.1 ตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ย้อนหลังเพ่ือเป็นมาตรการในการตรวจสอบที่มาทรัพย์สินของ
นักการเมืองและบุคคลใกล้ชิดประเมินความสมเหตุสมผลและความสอดคล้องของการเสียภาษีเงินได้
ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ให้แสดงหลักฐานต่อสาธารณะ 
 2.2 ก าหนดคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ต้องประกอบอาชีพสุจริต ไม่เคยต้องค า
พิพากษาจ าคุกหรือรอลงอาญา 
 2.3 เพ่ิมศักยภาพระบบการเลือกตั้ง โดยน ามาตรการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ใช้สิทธิ์ ใช้ระบบนับคะแนนที่
อ าเภอ ตรวจสอบงบประมาณใช้การหาเสียงด้วยระบบสารสนเทศ หากพบการทุจริตการเลือกตั้งควรมี
บทลงโทษจ าคุกทั้งผู้สมัคร และผู้สนับสนุนเงินทุน 
 2.4 ใช้มาตรการทางสังคมด้วยการคว่ าบาตรผู้ที่ถูกตัดสินทุจริต โดยเปิดเผยค าตัดสิน ประวัติ
ส่วนตัวต่อสาธารณะ  
 
แนวทางท่ี 3 ฟื้นฟูระบบราชการ 
 3.1 ผลักดันมาตรการเรื่องความโปร่งใสที่สอดคล้องกับมาตรฐานGlobal Anti-Corruption 
Programmeของ UNODC  
 3.2 ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้านคอร์รัปชันของ OECD (OECD Anti-
Bribery Convention) 
 3.3 ศึกษาความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน และแนวทางการป้องกัน ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง             
การลงทุนขนาดใหญ่ การจัดสรรสิทธิและสัมปทานของรัฐ โดยบุคคลที่สามที่ ป.ป.ช. รับรอง โดยค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการดังกล่าวมาจากวงเงินโครงการนั้นๆทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะต้องน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนเป็นกรรมการอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 3.4 เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของราชการ และวิสาหกิจ ที่มีวงเงินตั้งแต่ สองล้าน
บาทข้ึนไป โดยมีสาระส าคัญ คือข้อมูลการประกาศเชิญชวนกระบวนการพิจารณาตัดสินการประมูลคู่สัญญา
ต่อสาธารณะเผยแพร่กว้างขวางผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
 3.5 ยกระดับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกฎหมายเช่น การก าหนดราคากลางที่สะท้อนถึงต้นทุน 
ที่เป็นธรรม และมีการเปิดเผยให้สามารถตรวจสอบได้รวมทั้งการเพ่ิมหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา 
และจัดซื้อบริการการจัดจ้างงานอีเว้นท์เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างประเภทนี้มักถูกให้เหตุผลด้านความ
ต้องการของคุณลักษณะที่เป็นการเฉพาะ ไม่สามารถเปรียบเทียบในเชิงราคาได้จึงไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน
รวมถึงการโฆษณาของหน่วยงานรัฐที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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 3.6 ปรับปรุงพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการน าข้อมูล
เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบแก่เครือข่าย องค์กร และประชาชน 
 3.7 เร่งรัด พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกประชาชนในการยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ           
พ.ศ.... เพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียกรับสินบนจากประชาชนและนักธุรกิจในการออกใบอนุญาตต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ 
 3.8 ยกเลิกระบบการผูกขาดโดยรัฐบาล และเสนอให้มีพ.ร.บ. ต่อต้านการผูกขาด (Anti-
Monopoly Laws)  
 3.9 ออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ชี้แจงเหตุผล และ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 3.10 ให้ครม.สนับสนุนมาตรการของป.ป.ช.ในการให้แรงจูงใจแก่ผู้ให้เบาะแสโดยเฉพาะข้าราชการ 
(ตามมาตรา 103/4 ของกฏหมาย ป.ป.ช.) 
 3.11 รณรงค์ในวงการราชการ จัดตั้งกลุ่มราชการต่อต้านคอร์รัปชันโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มข้าราชการ
รุ่นใหม่ รุ่นเยาว์ ด้วยวิธีการทันสมัยและผูกโยงเข้ากับระบบแรงจูงใจประสานกับส านักงาน ก.พ. และ
กระทรวงการคลัง 
 3.12 ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ให้เรียบง่ายในการบริการประชาชนและต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ
ลดโอกาสในการใช้อ านาจเพ่ือการคอร์รัปชัน และง่ายแก่การตรวจสอบ ทั้งนี้ควรมีการวิจัยก่อนด าเนินการ
ปรับปรุง 
 3.13 เพ่ิมการตรวจสอบงบกลาง งบเงินอุดหนุน และเงินกองสลาก 
 3.14 ตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินและการเสียภาษีของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงของรัฐ              
ทุกต าแหน่งต่อสาธารณะย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี 
 3.15 ก าหนดการคัดเลือกพิเศษส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินต้องแจงรายการทรัพย์สิน           
ของตนเองและครอบครัวพร้อมหลักฐานทุกปี เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ป้องกันการร่ ารวย
ผิดปกต ิ
 3.16 ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและบังคับใช้กฎหมายแทน เพ่ือใช้ป้องกัน ตรวจสอบ             
การคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการประเมินการจัดเก็บภาษีอากร 
 3.17 จัดให้มีการทดสอบด้านความซื่อตรงของข้าราชการและส ารวจความเชื่อถือไว้วางใจทางสังคม
ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐเพ่ือกระตุ้นความสนใจ สู่การพัฒนาและปรับปรุงการท างานของ
หน่วยงานรัฐ 
 3.18 ประเมินผลการใช้หลักคุณธรรมความสามารถในการคัดสรร แต่งตั้ง และโยกย้ายข้าราชการ
ระดับสูง เพ่ือทบทวนนโยบาย ก าหนดทิศทาง มาตรการ กลไกที่เหมาะสม และเปิดเผยผลการศึกษา             
ต่อสาธารณชน 
 3.19 ลดอ านาจรัฐส่วนกลางเร่งกระจายอ านาจปฏิรูประบบราชการโดยก าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติในทุกๆรัฐบาลด าเนินการเช่นเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดการยกเลิกการปกครอง              
ส่วนภูมิภาคกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้อยู่ในความดูแลของรัฐท้องถิ่นไม่    
น้อยกว่าร้อยละ 35 เจ้าหน้าที่ต ารวจให้สังกัดท้องถิ่นและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้  
การปฏิรูประบบราชการ ส่งผลให้ข้าราชการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นการป้องกัน            
การแทรกแซงทางการเมือง ลดทอนระบบอุปถัมภ์ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่น ติดตามดูแลก ากับ
ตรวจสอบ เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
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แนวทางท่ี 4 สร้างความโปร่งใสของภาคธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจ 
 4.1 ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยข้อมูลไม่น้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 4.2 ประเมินองค์กรรัฐวิสาหกิจด้วยมาตรฐานบรรษัทภิบาล เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง              
มีระบบการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นในคณะกรรมการและผู้บริหาร              
ต่อสาธารณชน 
 4.3 แปรรูปรัฐวิสาหกิจที่สมบูรณ์ลดบทบาทและอิทธิพลของข้าราชการและภาคการเมือง             
ที่แทรกแซงการบริหาร 
 4.4 ออก พ.ร.บ. ป้องกันและมีบทลงโทษผู้ฮั้วการประมูลเช่น การห้ามเข้าร่วมประมูลอีกต่อไป 
 4.5 แสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รับชันขององค์กรธุรกิจระดับชาติอย่างจริงจังสร้างแนวคิดธุรกิจ                   
เชิงคุณธรรมยึดหลักการรับผิดชอบต่อสังคมณรงค์ให้นักธุรกิจตระหนักถึงผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่า
ผลประโยชน์ระยะสั้น ยกระดับความร่วมมือในกลุ่มนักธุรกิจ และใช้เป็นอ านาจในการต่อรองกับภาครัฐ             
เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
 4.6 ก าหนดเกณฑ์รับประกันผลงานของเอกชนที่ท าธุรกิจกับภาครัฐโดยระยะเวลาการรับประกัน
ผลผลิตที่สร้างขึ้นตามสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ การรับประกันลักษณะนี้จะช่วยลดการคอร์รัปชันในระยะยาว               
เมื่อผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบความเสียหายจากสิ่ งที่ก่อสร้างจะช่วยให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการประเมินผลการท างานของเอกชนเพ่ือจัดล าดับธุรกิจที่รับผิดชอบผลงานใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาการให้สัมปทานหรือด าเนินโครงการของรัฐในครั้งต่อ 
 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของกลไกตรวจสอบ 
 5.1 สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร อย่างเร่งด่วนเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระ             
สร้างความแข็งแกร่งของหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน แก่องค์กรที่ท าหน้าที่ต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น ป.ป.ช. 
และ สตง. โดยมีการก าหนดงบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 0.3 ของงบประมาณแผ่นดิน 
 5.2 ส่งเสริมสมรรถภาพขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมาตรการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับใน
องค์กร 
 5.3 เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต เช่น               
การขยายขอบข่ายการท างานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง)ให้ครอบคลุมการประมูลโครงการและ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 5.4 สร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเด็ดขาด เพ่ิมความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ ส่งผล
ท าให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกิดความภูมิใจในภาระงาน และคงศักดิ์ศรีความขององค์กรตรวจสอบที่เที่ยงธรรม 
 5.5 ปรับปรุงกฎระเบียบขององค์กรอิสระให้เอ้ือต่อการด าเนินการที่รวดเร็ว 
 5.6 เผยแพร่ผลการพิจารณา เปิดโปงกลโกง และวิธีการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้าใจ
เส้นทางวิธีการน าไปสู่การเฝ้าระวังสังเกต อย่างรู้เท่าทัน 
 
แนวทางท่ี 6 สร้างประสิทธิภาพของฝ่ายตุลาการ 
 6.1 บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขหรือออกกฎหมายเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญา  
UNCAC 2003 ทั้งหมดเช่นอายุความ การติดตามคืนและริบทรัพย์สินและการติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดน 
 6.2 แก้กฎหมายเพื่อก าหนดให้คดีคอร์รัปชันเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรง ที่เป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของชาติ เศรษฐกิจและสังคมซึ่งต้องมีโทษรุนแรงและไม่มีการรอลงอาญา รวมทั้งการเพ่ิมการชดใช้



41 
 

ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ และผู้ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงค่าเสียหายในการเสียโอกาสด้วย 
ซึ่งมูลค่าการชดใช้มีอัตราที่สูงกว่ามูลค่าที่คอร์รัปชัน 
 6.3 แก้ไขกฎหมายหมิ่นประมาทโดยเพ่ิมภาระในการพิสูจน์ของผู้ฟ้องคดีในคดีที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะรวมทั้งคดีท่ีเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน 
 6.4 ห้ามบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยออกเป็น
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 ก าหนดให้คดีคอร์รัปชันเป็นคดีที่ประชาชนเป็นผู้เสียหายและสามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีได้ 
 6.6 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการคดีทุจริตด้วยการจัดการคดีสะสม
ด าเนินการระบบการไต่สวนโดยเปิดเผยแบบศาลชั้นต้นเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
 

คมสันต์  โพธิ์คง (2557) เสนอการปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยสภาพ
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้น หากปล่อยให้
สภาพการณ์ยังด าเนินไปในลักษณะดังกล่าวอาจน ามาสู่ปัญหาการล้มละลายของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน
การทุจริตคอรัปชั่นกลับสร้างความมั่งคั่งให้กับฝ่ายการเมืองที่แสวงประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัญหาทางการเมือง ซึ่งในที่นี้จะแยกพิจารณาออกเป็น 2 
หัวข้อ ดังนี้ 1. สภาพปัญหา 2. ประเด็นข้อพิจารณาและข้อเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. สภาพปัญหา 
 หากกล่าวโดยสรุปปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยเป็นปัญหาที่มีมิติเกี่ยวข้องหลายมิติ ซึ่งใน
ที่นี้อาจสรุปได้ดังนี ้ 
 1.1 ปัญหาการทุจริตมีรากฐานใหญ่มาจากระบบการเมือง เมื่อระบบการเมืองเป็นระบบรวมศูนย์
ผูกขาดหรือที่เรียกว่า “ระบบเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมืองนายทุน” ระบบนี้อาศัย”การให้
ผลประโยชน์” ในรูปแบบต่างๆเป็นเครื่องผูกมัดระบบการเมือง ซึ่งน ามาสู่การทุจริตคอรัปชั่นอย่างมโหฬาร 
 1.2 ความซับซ้อนของการทุจริตเชื่อมโยงกับการทุจริตเชิงนโยบาย อาศัยอ านาจสูงสุดทั้งฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฐานในการด าเนินการ โดยการทุจริตเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ชั้นการ
แปรญัตติงบประมาณจนไปถึงการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ การที่องค์กรระดับสูงเข้ าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตยิ่งท าให้มีปัญหาในการตรวจสอบมากขึ้น 
 1.3 ระบบตรวจสอบรวมทั้งองค์กรที่รับผิดชอบขาดประสิทธิภาพ การวางระบบองค์กรในการ
ตรวจสอบให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบโดยองค์กรของรัฐอ่ืนๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดปัญหาในระบบการตรวจสอบของรัฐหลายประการ ตั้งแต่ปัญหาการมีเรื่องเข้าสู่การพิจารณามาก
เกินก าลังของบุคลากร ไปจนถึงการขาดการประสานร่วมมือกันขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
 1.4 ระบบการลงโทษไม่ก่อให้เกิดความตระหนักต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากระบบการตรวจสอบ
ของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการลงโทษจึงไม่ส่งผลให้เกิดความเกรงกลัวต่อผู้กระท าความผิด 
ประเด็นส าคัญของการลงโทษคือประสิทธิภาพของการด าเนินการพิจารณาที่ใช้ระยะเวลาไม่นานนัก เพ่ือให้
ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 
 1.5 ประชาชนบางส่วนได้ประโยชน์จากการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการประชานิยม กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวมักจะเป็นฐานทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล ดังนั้น การทุจริตดังกล่าวจึงน าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายทางการเมือง การทุจริตจึงไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองเพียงล าพังที่จะได้ประโยชน์ 
หากแต่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเครือข่ายด้วย 
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 1.6 การทุจริตเกี่ยวโยงกับภาคเอกชน ภาคการเมืองและภาคราชการ การทุจริตทั้งหลายมิอาจ
ส าเร็จผลได้จากการกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากแต่มีความเกี่ยวข้องกับของหลายฝ่าย ดังนั้นการ
แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจึงมิใช่เพ่งเล็งแต่ภาคการเมืองและภาคราชการเท่านั้น หากแต่ต้องด าเนินการ
คู่ขนานไปกับภาคเอกชนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การทุจริตคอรัปชั่นส าเร็จผลได้ 
 1.7 การทุจริตมีปัญหารากฐานจากทัศนคติของผู้คนในสังคม ทัศนคติ วัฒนธรรมและความแข็ง
ในทางคุณธรรมของสังคมเป็นภาคสะท้อนถึงปัญหาการทุจริตของสังคมไทย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในระยะยาวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งเคยมีความเข้มแข็งในสังคมไทยให้กลับมาเข้มแข็ง
ดังเดิม 
 2. ประเด็นข้อพิจารณา 
 มาตรการในการด าเนินการกับปัญหาการทุจริตอาศัยมาตรการหลัก 5 ประการ ดังนี้ 
 2.1 ลดโอกาสการทุจริต  
  2.1.1 ควรเพ่ิมความผิดฐาน “การร่ ารวยผิดปกติ” ให้เป็นความผิดทางอาญาด้วย ทั้งนี้
เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตฯ ซึ่งไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว 
  2.1.2 ควรเพ่ิมกรณีของ “สมคบกันทุจริต” ควรก าหนดให้เป็นความผิดตามแนวทาง
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือสามารถใช้เครื่องมือตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้
ในการป้องกันและปรามการทุจริตที่มีการสมคบกันทุจริตได้ 
  2.1.3  เรื่อง“การพัสดุ”ควรก าหนดให้เป็นพระราชบัญญัติเพ่ือมิให้คณะรัฐมนตรีใช้อ านาจ
ในการยกเว้นการบังคับใช้ทั้งนี้เพ่ือท าให้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสมากข้ึน 
  2.1.4 รัฐมนตรีจะต้องไม่เข้ามาเก่ียวข้องกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของฝ่ายประจ าที่จะต้องรับผิดชอบ ฝ่ายรัฐมนตรีหรือฝ่ายการเมืองเป็นเพียงผู้ก าหนดนโยบายแต่การ
ด าเนินการให้บรรลุตามนโยบายโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายประจ า 
  2.1.5 ความผิดทางจริยธรรมของนักการเมืองควรก าหนดให้มีองค์กรและความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งนี้ หากอาศัยเกณฑ์
เฉพาะความผิดในทางอาญามาใช้จะท าให้กระบวนการในการพิจารณา รวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานมี
ข้อจ ากัดในการเอาผิดต่อฝ่ายการเมืองที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม  
  2.2.1 ก าหนดให้ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” (ปปช.) และ 
“คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” (ปปท.) เป็นองค์กรใน
ระดับ “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสถานะและการได้มาของกรรมการเช่นเดียวกับ ปปช. 
  2.2.2 ปปช. รับผิดชอบตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ส่วน ปปท. รับผิดชอบตรวจสอบข้าราชการ โดยให้เป็นองค์กรอิสระจากฝ่ายบริหารและ
คณะรัฐมนตรี 
  2.2.3 เมื่อมีการร้องเรื่องการทุจริตหน่วยต้นสังกัดมีหน้าที่รายงาน ปปช. หรือ ปปท. และมี
หน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและรายงานต่อ ปปช. หรือ ปปท. แล้วแต่กรณี หากสรุปผลการ
สอบไม่มีความผิดทางวินัยก่อนแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อ ปปช. หรือ ปปท. ก่อน และหากมี
กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดช่วยเหลือหรือบิดเบือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการจะต้องมี
ความผิดในทางอาญา 
  2.2.4 ปปช. และ ปปท. ควรมีอ านาจในการสอบสวนด้วย ไม่ใช่อาศัยการไต่สวนอย่างเดียว 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.2.5 เมื่อ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, หรือหน่วยงานตรวจสอบที่
เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องทุจรติแล้วเมื่อส่งเรื่องมาที่ ปปช. หรือ ปปท. ควรมีการตั้งอนุกรรมการ
ร่วมกันเพื่อด าเนินการชี้มูลต่อไป โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการพิจารณาเหมือนกรณีทั่วไป 
  2.2.6 เพ่ือให้การสั่งคดีของอัยการสูงสุดปราศจากการมีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องใดๆ 
ต้องห้ามมิให้พนักงานอัยการไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ โดยไม่มี
ข้อยกเว้น 
  2.2.7 ให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาสั่งฟ้องคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจเรียกชื่อว่า “คณะกรรมการอัยการพิเศษ” เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ส าหรับแต่ละคดี 
  2.2.8 ควรมีองค์กรที่คอยตรวจสอบงบประมาณและการใช้งบประมาณ เนื่องจากปัญหา
การทุจริตมีความเกี่ยวโยงตั้งแต่การจัดท างบประมาณในชั้นของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตจึงควรมี “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบงบประมาณและการใช้งบประมาณ” 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคม  
  2.3.1 การคุ้มครองประชาชนหรือผู้แจ้งเบาะแสควรมีมาตรการในการคุ้มครอง                       
ที่มีหลักประกัน 
  2.3.2 การให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องคดีได้ควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่ไม่มีแนวทางอ่ืน
ใด 
  2.3.3 องค์กรภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีบทบาททั้งในระดับการก ากับการท าหน้าที่             
ของ ปปช.ปปท. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีกฎหมายสนับสนุนภาคเอกชนในการท าหน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  2.3.4 จัดให้มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในการท าหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ อาจมีความเชื่อมโยงกับ “สภาพลเมือง” ที่จะมีการจัดตั้งตามกฎหมาย             
การกระจายอ านาจ 
 2.4 การบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสมากข้ึน 
  2.4.1 ข้อมูลของราชการควรให้มีความโปร่งใสและเข้าถึงง่าย โดยข้อมูลที่ส าคัญควรให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางระบบอิเลกทรอนิกส์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  2.4.2 ในการบริหารงานที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง              
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ 
  2.4.3 องค์กรภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงในกระบวนการตรวจสอบ 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับองค์กรภาครัฐมากข้ึนในทุกระดับ 
  2.4.4 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงถึงสูงมากในระบบ            
อิเลกทรอนิกส์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
 2.5 การปรับเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับเรื่องทุจริต  
  2.5.1 ก าหนดนิยามและความคิดของการ ทุจริตคอรัปชั่นตามแนวทางขององค์กร             
ความโปร่งใสสากลโยมีความหมายที่กว้างขวางขึ้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ
และค่านิยม 
  2.5.2 รณรงค์การสร้างนิยามและความคิดอย่างต่อเนื่องในสังคม ด้วยการใช้สื่อทุกประเภท
เพ่ือการปรับเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวการทุจริตและคอรัปชั่นให้เป็นไปตามทรรศนะที่พึงประสงค์ 
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ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประจักษ์ บุญยัง เฉลิมศักดิ์ จันทิม (2557) เสนอข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
ประเทศไทย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
3 แนวทาง ได้แก่ 
 แนวทางที่หนึ่ง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ปฏิรูปค่านิยมของคนไทย โดยให้น าหลักสูตร
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและต้านคอร์รัปชันมาใช้ในการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชน สนับสนุน
ให้มีการออกพระราชบัญญัติคุณธรรมแห่งชาติส าหรับการด าเนินงานของภาครัฐเสนอให้มีการปฏิรูป                
การบริหารงานบุคคลและการให้บริการประชาชน มีมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และ
ให้มีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                
เพ่ือป้องกันการเรียกรับสินบน เช่น การออกใบอนุญาตการตั้งโรงงานให้ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาต
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงการห้ามไม่ให้ต ารวจและอัยการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ                 
ในรัฐวิสาหกิจ การตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ             
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 แนวทางที่สอง ด้านปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นข้อเสนอที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษ โดยสภาพัฒนาการเมืองได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ               
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือ กฎหมายเจ็ดชั่วโคตร ส่วนผู้ กระท า
ผิดที่ไม่สามารถลงโทษได้เนื่องจากคดีขาดอายุความ เสนอให้เป็นคดีที่ไม่มีอายุความหรือขยายอายุความ
ออกไปอย่างน้อย 30 ปี การเปิดทางให้ประชาชนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีทุจริตคอร์รัปชันได้ การตรวจสอบภาษี
ย้อนหลัง 
 แนวทางท่ีสาม เป็นข้อเสนอที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและ
ปรามการทุจริต ควรเป็นอิสระทั้งในด้านบุคคลและด้านงบประมาณ เพ่ือที่จะสามารถท างานได้อย่าง
คล่องตัว รวดเร็ว และเป็นอิสระ 
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บทบาทพลเมืองในทางการเมืองในการเสรมิสร้างประชาธิปไตย 
ในด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 

 
 บทบาทพลเมืองในทางการเมืองในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในด้านการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 ปี ผู้เข้าร่วมกรณีตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ทั้งหมดเป็นเรื่อง 
ที่ผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิจัยน าเรื่องที่ตนเองมีประสบการณ์โดยตรงมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ในเวทีแต่ละภาค 
โดยเป็นกรณีที่ผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาวิจัยควรเป็นผู้ที่รู้จริงในเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน เป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงเป็นหลัก และด าเนินการด้วยตนเอง หรือมีส่วนร่วมด าเนินการมากที่สุด เพ่ือให้ข้อมูลที่
ถ่ายทอดออกมามีความถูกต้อง กรณีตัวอย่างในแต่ละภาคท่ีน ามาเสนอในงานวิจัยนี้อาจมีข้อมูลการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ของผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนา  
ซ่ึงในงานวิจัยนี้มีข้ันตอนการเลือกกรณี ตัวอย่างได้แก่  
 ขั้นตอนแรก เป็นกรณีท่ีพลเมืองที่ท างานในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันเป็นผู้ร้องเรียน 
ติดตาม และด าเนินการคอร์รัปชันด้วยตนเอง 
 ขั้นตอนที่สอง เป็นกรณีที่เข้าสู่ระบบการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ได้แก่ ป.ป.ช. 
ปปท. และ สตง. ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่ากรณีดังกล่าวมีมูล และน าเข้าสู่กระบวนการต่อไป 
 ขั้นตอนที่สาม เจ้าของผู้ร้องเรียน ติดตาม และด าเนินการคอร์รัปชันเรื่องนั้นๆ อนุญาตให้ท าการ
เผยแพร่ข้อมูลการร้องเรียนได้   
 จากการเลือกกรณีศึกษาการคอร์รัปชันที่ประชาชนผู้ร้องเรียน ติดตาม และด าเนินการต่อกรณีนั้นๆ 
20 กรณี1 (4 ภาคๆ ละ 5 กรณี) ซึ่งผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์สภาพของภาคประชาชนในงานการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันปัจจุบัน เพ่ือค้นหา
จุดแข็ง จุดเด่น จุดอ่อน จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต และวิเคราะห์ด้วย PESTLE Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดล้อมในสังคมใน
ปัจจุบัน ที่องค์กรภาคประชาชนจะด าเนินการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ได้ แก่ การเมือง 
เศรษฐกิจปัจจุบัน สังคมวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ 
สภาพแวดล้อม 
 โดยบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 1) รูปแบบการคอร์รัปชัน 2) บทบาทพลเมืองใน
การด าเนินการต่อกรณีคอร์รัปชัน และ 3) การวิเคราะห์บทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของพลเมือง 
ดังนี้      
 
 
 
 
 

                                                 
1  ศึกษารายละเอียดเมเติมตามภาคผนวก ก. 
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3.1 รูปแบบการคอร์รัปชัน 
 
 การคอร์รัปชันจากกรณีศึกษาการคอร์รัปชัน 20 กรณี จาก 4 ภาค ส่วนใหญ่เป็นการคอร์รัปชัน              
ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
 1. กรณีเชื่อว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่ง
ของอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีทุจริตในการจัดซื้อพัสดุ (จัดซื้อจัดรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า)   
 2. ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง มีพฤติการณ์เข้าข่าย
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการบูรณะฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง 6 โครงการ 
โครงการก่อสร้างคูน้ าดาดคอนกรีต เป็นต้น)  
 3. กรณีเชื่อว่าเทศบาลต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ทุจริตน าดินที่ขุดจากการปรับปรุงสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลไปขายให้เอกชนโดยมิชอบ     
 4. กรณีน่าเชื่อว่าอดีตประธานบริหารสภาต าบลแห่งหนึ่งของ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดทุจริต กรณีการ
ขายไม้ยูคาลิปตัสในป่าสาธารณะประโยชน์ 
 5. นายกเทศมนตรีคนหนึ่งของ จังหวัดอุดรธานี ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ท าให้รัฐ
และพนักงานเทศบาลได้รับความเสียหาย 
 6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งของ อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู              
มีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริต 
 7. กรณีเชื่อว่าอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่งของ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับพนักงานธนาคารแห่ง
หนึ่งกระท าการทุจริต 
 8. กรณีเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน จังหวัดพิจิตรมีการทุจริต การจ้างเหมาติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบแบบ LED ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาท่ีสูงเกินความเป็นจริง  
 9. กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ของ จ.เชียงใหม่ โดยนายกเทศมนตรี ได้ใช้
อ านาจหน้าที่สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานในหน้าที่
ราชการ ที่ส านักงานเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย โดยมี
เจตนาทุจริตและเป็นเหตุให้เสียหายแก่ผู้อื่นและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง 
 10. กรณีเชื่อว่ามีความไม่โปร่งใสในการก่อสร้างโครงการก าจัดขยะแห่งหนึ่งในองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งใน จ.ล าปาง  
 11. กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในการจ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล              
แห่งหนึ่งของ จ.ล าปาง 
 12. กรณีเชื่อว่ามีการทจริตในโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณบึงกะโล่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
 13. กรณีน่าเชื่อว่ามีการทุจริตที่ อบต. แห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 14. กรณีเชื่อว่าเทศบาลฯ แห่งหนึ่งใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
  15. กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในการติดตั้งเตาเผาแกลบให้สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัด
พัทลุง 
 16. กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตของ อบต.แห่งหนึ่งใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

 17. กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 
 ต่อมาเป็นกรณกีารคอร์รัปชันในสถานศึกษา ได้แก่  
 1.กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประเด็นที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริต
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
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 2. กรณีน่าเชื่อว่าอดีตผู้บริหารคนหนึ่งของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี กระท าการ
ทุจริต (จัดซื้อคอมพิวเตอร์การเรียกรับเงินจากผู้ปกครองกรณีขอให้ช่วยรับบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียน 
น่าเชื่อว่าทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างโรงอาหารแห่งที่สองในโรงเรียน เป็นต้น) 
 สุดท้ายเป็นกรณีการคอร์รัปชันในสถานพยาบาล ได้แก่  
 1. ความไม่โปร่งใสในการประมูลซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจชนิดระนาบเดียวของวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
 จากกรณีศึกษาการคอร์รัปชันทั้ง 4 ภาค รวม 20 กรณีดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูล
รูปแบบการคอร์รัปชันได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 
 3.1.1 การคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ยาก เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ซื้อหรืองานจ้างโดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภายในส่วนราชการเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ปิดและปลดประกาศ คณะกรรมการชุดต่างๆ ตั้งแต่คณะกรรมการเปิดซอง 
คณะกรรมการรับและเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจ             
การจ้าง ผู้ควบคุมงาน รวมถึงคณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นบุคคลภายในส่วนราชการนั้นทั้งหมด 
 การใช้อ านาจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกือบทั้งหมดเป็นอ านาจของบุคลากรภายใน                  
ส่วนราชการ และอ านาจในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งแต่                    
การริเริ่มโครงการ การท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการชุดต่างๆ                  
การพิจารณาอนุมัติเรื่องการต่อรองราคา การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา                
การพิจารณาสั่งการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง เป็นต้น 
 ดังนั้น การที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ยากนั้น จึงเป็น
ช่องทางให้ภาครัฐกระท าการคอร์รัปชันได้ ตัวอย่างเช่น กรณีเชื่อว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งของอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีทุจริตในการจัดซื้อพัสดุ (จัดซื้อ
จัดรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า) มีการกระท าที่เชื่อว่ามีการคอร์รัปชัน ดังนี้ 
 1. อบต. มิได้ท าการสอบราคาก่อนจะประกาศสอบราคา  โดยภายหลังที่นายก อบต. ได้ท าการตก
ลงบริษัทที่ร่วมกันทุจริตแล้ว ได้สั่งการให้ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. จัดท าเอกสารอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการสอบ
ราคา โดยมีเจ้าหน้าที่หญิงผู้หนึ่ง อ้างว่าเป็นผู้สอบราคารถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ที่มีการ
จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งความจริงแล้วมิได้ท าการสอบราคารถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
ตามท่ีอ้าง แต่เจ้าพนักงานพัสดุท าการก าหนดราคารถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ตามที่นายยก อบต. 
สั่งการให้เจ้าพนักงานพัสดุได้เสนอราคากลางรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 85 แรงม้า ในราคา 970 ,000 
บาท ราคาเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางราคา 750,000 บาท พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ และ
เครื่องตัดหญ้าไหล่ที่มีผู้มอบให้ไว้ โดยเสนอให้นายยก อบต. พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ได้พิจารณาเห็นชอบราคา
พัสดุตามที่เจ้าพนักงานพัสดุเสนอ  
 2. การตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ชอบด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  โดยนายก อบต. ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544 ข้อ 21 (1)(6) และข้อ 22 ทั้งนี้ด้วยเหตุ
ว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่นายก อบต. ได้มีต าสั่งแต่งตั้งขึ้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 ข้อ 22 ทั้งนี้ด้วยเหตุว่า
ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ซึ่งเป็นผู้แทนของชุมชนหรือประชาคม ก าหนดให้ นายก อบต. แต่งตั้ง
ผู้มีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับพัสดุที่จะท าการจัดซื้อ  ดังนั้นกรรมการเปิดซองสอบราคาในส่วนที่
เป็นตัวแทนชุมชนนั้น จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ การที่นายยก อบต. แต่งตั้งกรรมการ
ผู้เปิดซองราคา โดยที่บุคคลทั้งสองเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง กับทั้งปรากฏว่ากรรมการผู้เปิดซองราคาคนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารองค์กรบริหาร
ส่วนต าบล โดยมีฐานะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับรองนายกองค์กรบริหารส่วนต าบล กับทั้งกรรมการตรวจ
รับพัสดุก็เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ด้วยเหตุว่ากรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ 
ก็เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง การที่นายยก อบต. 
มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการในการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การกระท าของนายยก อบต. จึงน่าเชื่อว่าใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดย
ทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
 3. การจัดซื้อพัสดุเป็นการฮ้ัวการสอบราคา เมื่อนายยก อบต. ออกประกาศองค์กรบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง โดยก าหนดให้ยื่นซอง และเปิดซองสอบ
ราคา ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการส่งประกาศสอบราคาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าให้แก่
บริษัทต่างๆ นั้นองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ จัดส่งให้แก่บริษัทที่มีการก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น เพียง 5 บริษัท 
โดยองค์กรบริหารส่วนต าบล มิได้จัดส่งประกาศให้แก่บริษัท ฯ หรือคณะบุคคล ในท้องที่จังหวัดจันทบุรีแต่
อย่างใด การกระท าดังกล่าวขององค์กรบริหารส่วนต าบลจึงเป็นการกระท าการกีดกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้ายื่น
ซองสอบราคากับทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีสองบริษัททราบก่อนที่องค์กรบริหารส่วนต าบลจะประกาศสอบ
ราคา พฤติการณ์ดังกล่าวท าให้เชื่อได้ว่านายก อบต.กับบริษัททั้งสองได้มีการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา
ซื้อรถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทที่ตกลงกันไว้เป็นผู้ชนะ ท าให้เชื่อได้ว่า
นายยก อบต. แห่งนี้มีเจตนาที่จะกีดกันมิให้บริษัทอ่ืนๆ นอกจากทั้ง 5 บริษัท ที่มีการก าหนดไว้ตั้งแต่งต้น 
เข้าร่วมแข่งขันราคาในครั้งนี้ 
 4. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาท าการเปิดซองสอบราคาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ด้วยเหตุว่า ตามประกาศในการสอบราคาขององค์กรบริหารส่วนต าบลในข้อ 4.4 
ซึ่งก าหนด ให้ผู้เสนอราคา ส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถแทรกเตอร์ ตัดหญ้า ไหล่
ทางเพ่ือประกอบการพิจารณาในการสอบราคา ซึ่งปรากฏว่าทั้ง สามบริษัทมิได้แนบแคตตาล็อกมาให้
กรรมการเปิดซองพิจารณา ซึ่งตามประกาศจัดซื้อก าหนดไว้ว่าหากผู้ยื่นซองสอบราคาไม่แนบคุณลักษณะ
เฉพาะมาด้วย กรรมการจะไม่รับพิจารณาราคา แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการเปิดซองกลับยอมรับซองสอบ
ราคาของทั้งสามบริษัทไว้พิจารณา ทั้งที่คุณสมบัติของผู้ยื่นซองมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ จัดซื้อ ประกอบกับเอกสารที่บริษัท ยื่นซองแนบมาในใบเสนอราคานั้น ก็เป็นเพียง ภาพถ่ายรถ
แทรกเตอร์ ที่จะเสนอขาย โดยไม่มีคุณสมบัติของรถแทรกเตอร์ที่เสนอขาย พร้อมทั้งส่งหนังสือรับรองการ
ขายกระบอกไฮโดรลิค และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ซึ่งมิใช่รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจัดซื้อแต่อย่างใด การที่คณะกรรมการเปิดซองราคาแล้วพบเห็นว่ าผู้ยื่นซอง
ไม่ได้แนบรายละเอียดมาตามที่ก าหนดในประกาศ และยอมรับเอาซองสอบราคามาท าการพิจารณา แล้วมี
ความเห็นว่าบริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และน าเสนอเอกสาร
ต่างๆ ให้นายยก อบต. อนุมัติในการสั่งซื้อ เป็นต้น 
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 3.1.2 การฮั้วประมูล 
 
 การฮ้ัวประมูล เริ่มจากนักการเมืองที่มีอ านาจหน้าที่ในการออกนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่รับผิดชอบ
โดยใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ขั้นตอนการฮ้ัวประมูลเริ่ม
ตั้งแต่การออกนโยบาย ล็อกสเปค จัดหาคนประมูลงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นลูกน้องภายในก ากับของตนเอง เพ่ือให้ครบกระบวนการตามระเบียบราชการ แต่ขาดการตรวจสอบ 
และเอ้ือประโยชน์ให้พรรคพวกตัวเอง หรือตัวแทนของตนเองให้เข้ามาประมูลงานหรือเสนอราคาต่อ
หน่วยงานราชการที่นักการเมืองมีอ านาจก ากับดูแล เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ส่วนตน หรือให้ได้ส่วนต่างการ
การประมูลนั้น  
 นอกจากการฮ้ัวประมูลจะเป็นการสมยอมกันระหว่างนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนแล้ว 
ยังเป็นการสมยอมกันระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วย เช่น ตกลงกันว่าเอกชนรายใดจะได้รับการประมูล
โครงการนั้นๆ ไป โดยเอกชนรายอื่นจะเสนอราคาที่สูงกว่า และเอกชนที่ได้รับการประมูลงานตกลงที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่เอกชนรายอื่นที่เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาด้วย 
 การฮ้ัวประมูลเป็นการไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี มีการเล่นพรรคเล่นพวก เพ่ือให้
ได้รับการจ้างงานจากภาครัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบริษัทเอกชนได้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กรณีเชื่อว่า
องค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อรัฐ โดยการฮ้ัวโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซึ่งด าเนินการไปแล้วประมาณ 5-6 โครงการ ราคา
รวมกันก็ประมาณ 26 ล้านบาท ในโครงการนี้ มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ 1) ผู้รับจ้างทุกโครงการเป็นเจ้าของ
เดียวกันหมด (แม้จะใช้ชื่อคนละ บริษัท/ห้าง) เพราะทีมงานก่อสร้างเป็นชุดเดียวกันทุกโครงการ 2) ไม่มีผู้รับ
จ้างที่เคยท างานกับ อบต.หรือผู้รับจ้างในพ้ืนที่ทราบเรื่องการเปิดซองหรือประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
เชื่อว่ามีการด าเนินการที่ไม่โปร่งใสเพ่ือต้องการจะทุจริต โดยไม่มีการปิดประกาศ และไม่แจ้งไปยังผู้รับจ้างที่
เคยมีผลงานกับทาง อบต. และ 3) การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ผิดปกติวิสัยโดยทั่วไป เช่นเมื่อมี
การส่งมอบงานวันใด ก็ท าเรื่องขอเบิกเงินในวันนั้น และทาง อบต.ก็อนุมัติจ่ายเงินให้ในวันนั้นทันที ตั้งแต่ 5-
6 โครงการดังกล่าวที่ผ่านมา และมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อว่ามีการกระท าที่มิชอบ 
เท่าท่ีทราบได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่เคยเห็นมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เป็นต้น 
 
 3.1.3 การใช้ดุลพินิจจากอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 
 นักการเมือง หรือเจ้ าหน้าที่ ของรัฐที่ มีอ านาจหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจ โดยมิชอบสั่ ง ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายแต่ผู้อ่ืน หรือหน่วยงานราชการ ตัวอย่างเช่น นายกเทศมนตรีคนหนึ่งของ จังหวัดอุดรธานี ใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ท าให้รัฐและพนักงานเทศบาลได้รับความเสียหาย โดยนายกเทศมนตรี               
กับพวก (ข้าราชการพนักงานเทศบาลบางคน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง และ
ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
พิเศษหรือเงินโบนัส ประจ าปี 2548 จากผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว อันได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  163 คน เป็นเงินรวมถึง 313,000.97บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเก้าสิบเจ็ด
สตางค์) พฤติการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่ามีการคอร์รัปชันสรุปได้ดังนี้ 
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 1. เรียกรับเงินและสั่งให้หักเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ของพนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 313,000.97 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยมิได้รับความยินยอม            
จากผู้มีสิทธิรับเงินฯ 
 2. สั่งให้น าเงินโบนัสส่วนหนึ่งไปจ่ายให้ลูกจ้างรายวัน จ านวน 163 คนๆ ละ 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาท) รวมเป็นเงิน 163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาท) โดยที่ผู้รับเงินดังกล่าวไม่มีสิทธิที่จะได้รับ 
 3. น าเงินส่วนที่เหลือ (จากการจ่ายให้ลูกจ้างรายวันตามข้อ 2) จ านวน 150,000.97 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ไปแบ่งปันกันในหมู่คณะพรรคพวกของตนเอง อันได้แก่ นายกเทศมนตรี 
รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษาฯ 
 4. ใช้อ านาจบีบบังคับ ข่มขู่ กลั่นแกล้ง พนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยพฤติกรรมและค าพูดที่
หยาบคายและก้าวร้าว รวมถึงดูหมิ่นให้ได้รับความอับอายและเกลียดชังจากเพ่ือนร่วมงานและประชาชน 
โดยการบังคับ ข่มขู่ ให้ลงชื่อในใบลาออกเพ่ือให้ลาออกหรือขอย้ายออกจากเทศบาล ซึ่งสร้างความเดือดร้อน
ให้กับพนักงานฯ และครอบครัว เป็นต้น 
 
 3.1.4 การเรียกรับผลประโยชน์  
 
 นักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐกระท าการรับผลประโยชน์ หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตัวอย่างเช่น กรณีน่าเชื่อว่าอดีตผู้บริหารคนหนึ่งของโรงเรียน
ชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี เรียกรับเงินจากผู้ปกครองกรณีขอให้ช่วยรับบุตรหลานเข้าศึกษาใน
โรงเรียนแห่งนี้ โดยจะเรียกทรัพย์สินจากผู้ปกครองเป็นจ านวนเงินรายละ 50 ,000-130,000 บาท โดย
หลังจากที่คัดเลือกผู้ที่เสนอเงินเป็นจ านวนเงินสูงสุดตามล าดับแล้ว จะมีการนัดให้มามอบตัวที่ห้องธุรการ 
โดยให้ไปช าระเงินที่ห้องท างานของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน  
 
3.2 บทบาทพลเมืองในการด าเนินการต่อกรณีคอร์รัปชัน  
 
 บทบาทของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันที่ใช้ด าเนินการต่อกรณีเมื่อพบข้อ
สงสัยว่ามีการคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อนี้  
 
 3.2.1 การแสวงหาความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  
 
 ประชาชนฯ แสวงหาความรู้  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ  นักวิชาการ                      
นักกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน ซึ่งในระยะเริ่มแรก หรือระยะที่ทราบว่ามีโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐมาด าเนินการในพ้ืนที่ ประชาชนจะติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ สอบความข้อมูล
ด้วยวาจา และท าหนังสือสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ของ
ตนเอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด กรม ทบวง กระทรวง ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตามล าดับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวโครงการ ได้แก่                 
เป็นโครงการที่จะด าเนินการเกี่ยวกับอะไร มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ งบประมาณโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาโครงการ ภูมิหลังของบริษัทที่ได้รับเหมา สัมปทาน 
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หรือได้สิทธิในการด าเนินโครงการกับนักการเมือง ภูมิหลังบุคคลที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ ดูแล ควบคุม
โครงการ ข้อดีข้อเสียของโครงการ โดยการได้มาซึ่งข้อมูล ได้แก่ 
 1. อาศัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ระบุเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ว่าข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วน
ใหญ่จะต้องสามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยข้อยกเว้น
จะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายก าหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่ท าการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน ประชาชนในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการให้ขอเอกสารไปยังคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หากยังไม่ได้รับเอกสารตามที่ได้               
ร้องขอสามารถอุทธรณ์ค าร้องนั้นยังคณะกรรมการฯ อีกครั้ง  
 2. สืบค้นข้อมูลเชิงลึกจากบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป โดยใช้วิธีการปรับทุกข์ ผูกมิตร ปักหลั ก 
จัดตั้ง คือ หาข้อมูลจากคนในองค์กรนั้นๆ จากบุคคลที่รู้จัก เช่น พนักงานพิมพ์เอกสาร ที่พิมพ์เอกสารผิดๆ 
ถูกๆ แล้วทิ้ง หรือการถ่ายเอกสารที่เสียต่างๆ แล้วโยนทิ้ง บุคคลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้น และเป็น
กลไกส าคัญในการหาข้อมูลก่อนขยายผลเจาะลึกไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งทุกองค์กรจะมีบุคคลากรที่ดี แต่ไม่มี
ความพร้อมที่จะด าเนินการเอง ฉะนั้น ต้องเริ่มจากการพูดคุยเรื่องทั่วไป พูดคุยเรื่องแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับ
เรื่องที่เราต้องการข้อมูล ชักชวนให้เขามีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
บุคคล สังคม ประเทศชาติ และความรู้สึกถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งใช้
เวลาประมาณ 1 เดือนหรือมากกว่านั้นในการพูดคุยตั้งแรกท าความรู้จักจนถึงการตระหนักถึงผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นต่อส่วนรวม และผลประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน ประชาชนต้องอดทน มีศิลปะในการโน้มน้าวใ จ 
ความน่าเชื่อถือ จนสามารถพูดคุย และรับฟังทุกเรื่องราว  
 3. สืบค้นข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามที่เสียประโยชน์/บริษัทเอกชนที่ร่วมแข่งขันการประมูล/ข้าราชการ
ที่ต้องการแย่งชิงต าแหน่งกันเอง  
 4. แสวงหาความรู้เกี่ยวจากนักวิชาการ เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้องใน
เรื่องผลกระทบที่ประชาชนได้รับ ความเสียหายที่เกิดจากการคอร์รัปชันในโครงการ ความคุ้มค่าของ
โครงการที่จะเกิดขึ้นหากโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ โดยนักวิชาการท่ีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชันได้ร่วมกับประชาชนศึกษาวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล  

5. แสวงหาความรู้จากนักกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นการคอร์รัปชัน 
ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 
3) (และแก้ไข) พ.ศ. 2541(ฉบับที่ 4)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2543) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมาตรา 62 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546  

6. หาความรู้จากองค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาชน ในรูปแบบของวิธีด าเนินการต่อกรณี
การคอร์รัปชัน การประสานงานผ่านช่องทางที่มีอยู่ชองหน่วยงานอ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมาย คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)  หน่วยงาน
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ราชการ สื่อมวลชน องค์กรประชาชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์จากการด าเนินการ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการด าเนินการมาปรับใช้กับกรณีที่จะด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ย่นย่อ
เวลาให้ตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิผลมากท่ีสุด  

การบันทึกข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ ระบุเวลา วัน เดือนปี บุคคล หรือหน่วยงาน (ตัวแทน
หน่วยงานที่พบ) ที่ไปพบขอข้อมูล หรือติดต่อประสานงาน (ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่) และ
จัดเรียงข้อมูลที่ได้ เพ่ือให้เข้าใจ และน าไปใช้ได้ง่ายต่อไป  

 
 3.2.2 แสวงหาพันธมิตรในพื้นที่ และนอกพื้นที่  
 
 ประชาชนฯ เห็นว่า การแสวงหาพันธมิตรในและนอกพ้ืนที่ หรือการสร้างเครือข่าย ซึ่งพันธมิตรใน
การท างานนั้นเป็นได้ทั้งบุคคล และกลุ่มองค์กร มีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก 1) มีอ านาจต่อรองระหว่าง
การด าเนินการกับปัญหา 2) ได้ข้อมูลในเชิงลึกจากพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ทางหนึ่งทางใดกับบุคล หรือ
กลุ่มบุคคลที่ท าการคอร์รัปชัน 3) ได้ข้อคิด แนวทาง หรือประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้นจากความคิด ความสามารถ 
และปะสบการณ์ที่หลากหลายของพันธมิตรบุคคลหรือองค์กรต่างๆ และ 4) น าไปสู่ประเด็นสาธารณะ  
 ประชาชนฯ มีวิธีการแสวงหาพันธมิตรในและนอกพ้ืนที่ ดังนี้ 1) ศึกษาภูมิหลังของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่จะแสวงหาความร่วมมือให้มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน 2) หากเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
พ้ืนที่ให้เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทั่วไปในชุมชนก่อนน าเข้าสู่ประเด็นคอร์รัปชัน และที่ต้องการความ
ร่วมมือ ซึ่งอาจต้องพูดคุยกันหลายครั้งจึงจะสามารถโน้มน้าวใจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาเป็นพันธมิตร 
3) หากเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนอกพ้ืนที่ควรจะเข้าพบในลักษณะกึ่งทางการคือ มีจดหมายแนะน าตนเอง 
ประเด็นการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นโดยย่อ ความต้องการจากบุคคลหรือองค์กรนั้น และขอนัดหมายเข้าพบ
พูดคุยรายละเอียด 4) เมื่อมั่นใจว่าบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่ประชาชนฯ ติดต่อประสานงานนั้น มีความ
เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาร่วมกันจึงน าข้อมูลที่มีมาพูดคุยรายละเอียด และระดมความคิดเห็นในการ
ด าเนินการต่อกรณีท่ีเกิดข้ึน  
 
 3.2.3 เรียนรู้ประสบการณ์จากชุมชน/กลุ่มอ่ืนๆ  
 
 ประชาชนฯ ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ประสบการณ์จากชุมชนอ่ืน ซึ่งเป็นวิธีการทางลัดในการ
ด าเนินการกับปัญหา โดยศึกษากระบวนการการขับเคลื่อนการต่อสู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ วิธีการ                  
ที่ชุมชน/กลุ่มอ่ืนใช้ด าเนินการมาก่อน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบจาก
วิธีการเหล่านั้น และประชาชนฯ สามารถน ามาปรับใช้กับกรณีของตนเอง โดยส่วนใหญ่ลักษณะการ                
คอร์รัปชันในโครงการที่คล้ายคลึงกันจะมีลักษณะ รูปแบบ และวิธีการในการคอร์รัปชันที่ไม่แตกต่างกัน                    
มากนัก แต่ประสบการณ์จากชุมชน/กลุ่มอ่ืนก็ไม่ใช่สูตรส าเร็จที่ได้ผลลับเหมือนกันทั้งหมดประชาชนฯ              
ที่จะน ามาใช้ต้องศึกษาบริบทของแต่ละกรณีท่ีแตกต่างกัน  
 
 3.2.4 ข้ันวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล   
 
 ประชาชนฯ พบว่า การวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการน าไปสู่
กระบวนการตรวจสอบ และการลงโทษผู้กระท าผิด เพราะหากสามารถวิ เคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลได้
ชัดเจนอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงให้เห็นถึงกระบวนการและผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคอร์รัปชันทุกภาค
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ส่วนที่เกี่ยวข้อง และการอ้างอิงถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตาม หรือ
ละเว้นการปฏิบัติ ท าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบตามกฎหมายด าเนินการได้รวดเร็วขึ้น วิธีการ
วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล มีดังนี้  
 1. น าเอกสารและข้อมูลจากพยานบุคคลที่มีทั้งหมดมาเรียบเรียง โดยเรียงล าดับข้อมูลที่มีตามวัน 
เดือน ปีที่ระบุในเอกสาร  
 2. เชื่อมโยงข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือให้เห็นกระบวนการ         
คอร์รัปชันที่เกิดข้ึน โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ปรากฏตามเอกสารว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ซึ่ง
ในขั้นนี้จะสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเกิดการคอร์รัปชันขึ้นในขั้นตอนใดบ้าง และใครมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. น ากฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นๆ มาเทียบเคียงกับการกระท าของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการยืนยันถึงการกระท าว่าได้กระท าผิดในกฎหมายใด ระเบียบของทาง
ราชการที่เก่ียวข้องใดบ้าง 
 4. ระบุพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการคอร์รัปชัน ตามข้อ
กฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน เพ่ือเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 3.2.5 ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  
 การท าหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตรวจสอบ ประชาชนที่จะยื่น
หนังสือร้องเรียนต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่ และข้อจ ากัดของหน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียน ซึ่ง
หน่วยงานที่ประชาชนร้องเรียน เพ่ือให้ด าเนินการในกรณีการคอร์รัปชัน มีดังต่อไปนี้  
  1) สถานีต ารวจในพื้นที่ท่ีได้รับความเสียหาย ประชาชนสามารถแจ้งความกับต ารวจให้ด าเนินคดีกับ
บุคคลที่ท าการคอร์รัปชัน โดยต ารวจจะสอบปากค า และขอเอกสารหลักฐานที่มีไว้ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการแจ้งความ ผู้แจ้งความต้องขอส าเนาค าให้การของตนเองที่ลงลายมือชื่อแล้ว รวมถึงขอหมายเลข
บันทึกประจ าวันคดีจากต ารวจเก็บไว้เป็นหลักฐานในการติดตามเรื่อง ซึ่งต ารวจจะมีหน้าที่สอบสวน
ข้อเท็จจริง และสรุปส านวนคดีส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผู้แจ้งความติดตามสอบถามความคืบหน้าในการด าเนินงานจากต ารวจเจ้าของคดีทุก 
30 วัน จนครบก าหนด 90 วันที่ต้องสรุปส านวนส่งไป ป.ป.ช. เพ่ือป้องกันความล่าช้า หากต ารวจผู้รับแจ้ง
ความไม่รับแจ้งความ หรือรับแจ้งความแต่ท าคดีล่าช้าเกินกว่าระเวลาที่กฎหมายก าหนดสามารถร้องเรียนต่อ 
ป.ป.ช. ได้ ในฐานที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157) 
 2) นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด  ประชาชนท าหนังสือร้องเรียนสมาชิก สภา อบต. นายก 
อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างของ อบต. ที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อ
ได้ว่าประพฤติมิชอบ หรือโดยทุจริต รวมทั้งพยานเอกสารหลักฐาน หรือพยานบุคลที่มีต่อนายอ าเภอ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะที่นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ มีอ านาจเรียกสมาชิก สภา อบต. นายก อบต. รองนายก 
อบต. เลขานุการนายก อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างของ อบต. มาชี้แจ้งหรือสอบสวน เรียกรายงาน
และเอกสารใดมาตรวจสอบ มีอ านาจสอบสวน แนะน าตักเตือน ออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก 
อบต. แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร หรือให้พ้นจากต าแหน่ง 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด  
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 3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงผู้รับผิดชอบ ดูแล ควบคุมการ
ด าเนินการของหน่วยงาน และโครงการในกระทรวงนั้นๆ ให้ถูกต้อง สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชน
พบเห็นการคอร์รัปชันที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งสามารถท าหนังสือร้องเรียนไป
ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบโครงการว่าผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามระเบียบ 
ขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใสหรือไม่ โดยหนังสือร้องเรียนต้องบรรยาย
พฤติการณ์ของบุคคล หน่วยงานสังกัด ที่น่าเชื่อได้ว่าประพฤติมิชอบ หรือโดยทุจริต รวมทั้งพยานเอกสาร
หลักฐาน หรือพยานบุคลที่มี 
 4) นายกรัฐมนตรี ประชาชนท าหนังสือร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีให้พิจารณาโครงการอีกครั้ง รวมถึง
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องหากเพิกเฉยต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ประชาชน
ได้ร้องเรียนไป โดยเนื้อหาในหนังสือร้องเรียนคล้ายคลึงกับหนังสือที่ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส าเนา
หนังสือร้องเรียนที่ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และแจ้งผลการด าเนินการของกระทรวงหลังจากที่มี
หนังสือร้องเรียนยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆ    
 5) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินทั่วประเทศ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วน
ภูมิภาคที่ 1-15 ซึ่งแบ่งเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ภูมิภาคที่ 1 พระนครศรีอยุธยา ภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี  
ภูมิภาคที่ 3  นครปฐม ภูมิภาคที่ 4 นครราชสีมา ภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี ภูมิภาคที่ 6 อุดรธานี ภูมิภาคที่ 
7 ขอนแก่น ภูมิภาคที่ 8 เชียงใหม่ ภูมิภาคที่ 9 ล าปาง ภูมิภาคที่ 10 พิษณุโลก ภูมิภาคที่ 11นครสวรรค์ 
ภูมิภาคที่ 12 เพชรบุรี ภูมิภาคที่ 13 สุราษฎร์ธานี ภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราช ภูมิภาคที่ 15 สงขลา 
ประชาชนสามารถท าหนังสือร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกร้องเรียน หรือ 
ต าแหน่ง หรือ ชื่อหน่วยงานที่เจ้าหน้ารัฐคนผู้ถูกร้องเรียนสังกัดอยู่ หรือสถานที่ที่มีการกระท าผิด และ
บรรยายถึงพฤติการณ์การใช้งบประมาณของเจ้าหน้าที่รัฐไม่โปร่งใส ผิดประเภท แพงกว่าความเป็นจริง หรือ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐในโครงการ หรือกิจการอันหนึ่งอันใดของหน่วยงานรัฐ ช่วงเวลา  และผู้
ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอ่ืนใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ส่งไปยังที่
อยู่ของ สตง. ส่วนกลาง หรือ สตง. ส่วนภูมิภาคตามพ้ืนที่ เกิดการคอร์รัปชัน และผ่านเว็บไซด์ 
http://www.oag.go.th/Call/CallServlet   

6) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูล
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับ 8 ขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรี  ประชาชนสามารถท าหนังสือร้องเรียน 
โดยในการร้องเรียนต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่  1) ชื่อและที่อยู่ของ                   
ผู้กล่าวหา 2) ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 3) ข้อกล่าวหาการกระท าความผิด 4) บรรยายพฤติการณ์
การกระท าความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพ่ือให้ทราบถึงวันเวลาที่กระท าความผิด รายละเอียดการ
กระท าความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการ 
กล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่  เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้                      
ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด 5) ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้กล่าวหา                        
ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลับเพ่ือยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน  ขอทราบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถด าเนินการต่อไปได้ หรือเพ่ือรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะ
ถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ - สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุ
พยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้  คณะกรรมการป.ป.ช. อาจไม่รับหรือ              
ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้ ในกรณีที่แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

http://www.oag.go.th/AboutOAG/RegOag/Province/RegData.jsp?Reg=Reg01
http://www.oag.go.th/AboutOAG/RegOag/Province/RegData.jsp?Reg=Reg02
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ให้ลงทะเบียนเป็นผู้กล่าวหา เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหา และขอทราบข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมให้ชัดเจนขึ้น หรือเพ่ือรายงานผลให้ประชาชนผู้ร้องเรียนทราบ  หรือเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
เรื่องที่ท่านกล่าวหาร้องเรียน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด เพ่ือร้องเรียนของ                   
ผู้ร้องเรียน และการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป แต่หากประชาชนผู้ร้องไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับหรือไม่
ต้องการเปิดเผยก็จะไม่ต้องลงทะเบียนเป็นผู้กล่าวหา หรือหากลงทะเบียนเป็นผู้กล่าวหาแต่ประสงค์ที่จะให้
ส านักงาน ป.ป.ช. ปกปิดต้องระบุให้ชัดเจน ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังส านักงาน 1) ป.ป.ช.  เลขที่ 361                    
ถ.นนทบุรี - สนามบินน้ า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 2) โทรศัพท์ 0 2528 4800-49 และ 3) เว็บ
ไซด์ http://www.nacc.go.th/nacc_accuse.php 

7) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวงยุติธรรม 
(ป.ป.ท.) มีหน้าที่คล้ายคลึงกับ ป.ป.ช. การร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐประชาชนสามารถท าได้ 
โดยเนื้อหารายละเอียดของหนังสือร้องเรียนคล้ายคลึงกับการร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. แต่ต่างกันที่ ป.ป.ท.                
จะตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่ ระดับ 8 ลงไปจนถึงระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถส่งเรื่อง
ร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ  เลขที่ 99หมู่ 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120หรือโทรศัพท์                
0 2502 8285-6  
 8) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  การยื่นเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตรวจสอบ 
ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ประชาชนผู้ร้องเรียนต้อง
ระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ท าการแทน ที่สามารถติดต่อกลับได้ ในหนังสือร้องเรียนต้องระบุ
ชื่อ ชื่อสกุลของบุคคล หรือหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม บรรยายถึงการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ 
หรือหน่วยงานรัฐที่ท าให้เกิดความเดือดร้อน หรือเป็นผู้ละเมิดสิทธิ รายละเอียดการกระท าหรือเหตุการณ์             
ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการละเมิดสิทธิ โดยร้องเรียนได้ทาง             
1) โทรศัพท์สายด่วน 1377 2) เขียนจดหมายส่งไปที่ตู้ ปณ. 4 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 3) โทรศัพท์                 
0 2141 3978-83 4) โทรสาร หมายเลข 0 2143 9578 5) ร้องเรียนด้วยวาจา โดยไปที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 6) ส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ help@nhrc.or.th 
7) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ก าหนด และ 8) ส่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 9) ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประชาชนท าหนังสือร้องเรียนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องบรรยายพฤติกรรมที่เน้นเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยประชาชนสามารถยื่นค าร้องเรียนด้วยหนังสือ ด้วยวาจาทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต               
ได้ ดังนี้ 1) การร้องเรียนด้วยหนังสือจะต้อง ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  ระบุเหตุที่ท าให้ต้องร้องเรียน  
ใช้ถ้อยค าสุภาพ  ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน และการส่งหนังสือร้องเรียน สามารถน าส่งด้วยตนเอง ส่งทาง
ไปรษณีย์ มอบให้บุคคลอ่ืนน าส่ง ส่งผ่าน ส.ส หรือ ส.ว ส่งทางโทรสาร (Fax) และวิธีอ่ืนๆ ตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินก าหนด 2) การร้องเรียนด้วยวาจาทางโทรศัพท์ 2.1) โทรศัพท์ไปยังส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
หมายเลขโทรศัพท์ 1676 (ฟรีทั่วประเทศ) 2.2) แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน  
2.3) แจ้งเลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ร้องเรียน 2.4) ระบุเหตุที่ท าให้ต้องร้องเรียน 
3) การร้องเรียนด้วยวาจาทางโทรศัพท์  เรื่องร้องเรียนด้วยวาจาต้องเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน  ใช้ถ้อยค าสุภาพ ยินยอมให้มีการบันทึกเสียงค าร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน  4) การร้องเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซด์ของส านักงานฯ www.ombudsman.go.th โดยจะต้อง 4.1) แจ้งชื่อ 
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ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 4.2) แจ้งเลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ร้องเรียน  4.3)                   
แจ้งองค์กร หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีประสงค์จะร้องเรียน  4.4) เหตุที่ท าให้ต้องร้องเรียนพร้อมข้อเท็จจริง  
หรือพฤติการณ์ที่เก่ียวกับเรื่องร้องเรียนตามสมควร 5) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 10) ศาลปกครอง  โดยปกติ คดีที่เอกชนจะฟ้องต่อศาลปกครองนั้นได้แก่ คดีพิพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน เนื่องจากการกระท าทางปกครองหรือการใช้อ านาจ
ทางปกครอง หรือเป็นการกระท าโดยไม่สุจริต ของเจ้าหน้าที่ฯ ในการกระท าทางปกครองนั้นๆ  หรือเป็น
ค าสั่งทางปกครองที่ถูกต้องหรือไม่ โดยการยื่นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรง โดยท าค าฟ้อง
เป็นหนังสือและมีรายการตามที่ก าหนดไว้และยื่นโดยถูกวิธีการฟ้องคดีปกครองไม่มีแบบของค าฟ้องก าหนด
ไว้เฉพาะ แต่ต้องท าเป็นหนังสือ (ฟ้องด้วยวาจาไม่ได้)  โดยในค าฟ้องหรือในหนังสือต้องระบุถึงศาลปกครอง
เพียงหน่วยงานเดียว ไม่ควรระบุถึงหน่วยงานอ่ืนๆ มาพร้อมกันในคราวเดียว (กรณีที่ยื่นเรื่องหลาย
หน่วยงาน) เนื่องจากจะท าให้เกิดความไม่แน่ใจว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซึ่งจึง
จ าเป็นต้องมีหนังสือสอบถามกลับไปยังผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท าให้คดีปกครองล่าช้าได้ ในเนื้อความค า
ฟ้องต้อง ใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับ
การกระท าที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ค าขอและลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี โดยต้องแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปพร้อมค าฟ้อง โดยผู้ฟ้องคดีต้องจัดท าส าเนาค าฟ้องและส าเนาพยานหลักฐานตามจ านวนผู้ถูกฟ้องคดี               
ด้วย ส าหรับวิธีการยื่นค าฟ้องนั้นจะยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทน (ผู้ฟ้องคดีจะต้องท า              
ใบมอบอ านาจพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ราคา 30 บาท) หรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่              
มีผู้ประสงค์จะฟ้องคดีหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคล ดังกล่าวจะยื่นค าฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียว โดยมอบ
ให้ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนก็ได้ ในกรณีนี้ถือว่าการกระท าของตัวแทนผู้ฟ้องคดี              
ในกระบวนพิจารณาผูกพันผู้ฟ้องคดีทุกคนด้วย ประชาชนยื่นค าฟ้องได้ที่ อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120              
หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์ 0 2141 1111 และ
สายด่วนศาลปกครอง 1355 
 
 3.2.6 การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   
 
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อกันถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ดังนี้ 
 1) การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ และไม่
เป็นผู้เสียสิทธิทางการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1.1 จ านวนไม่เกิน 100,000คนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 1.2 จ านวน  100,001 – 
500,000 คน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 20,000 คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 1.3 จ านวน 500,001 – 1,000,000 คน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 25,000 คน ของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 1.4 จ านวน 1,000,001 คนขึ้นไปต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 
30,000คนของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น) เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยค าร้องต้องระบุพฤติกรรมที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป คอร์รัปชัน 
พร้อมเอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลเท่าที่จะสามารถน ามาอ้างอิงได้ และประชาชนทุกคนที่เข้าชื่อ               
ถอดถอนต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อ ส าเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้ และต้องระบุรายชื่อของตัวแทนประชาชนที่ ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจใน                        
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การด าเนินการแทนประชาชนทั้งหมดที่เข้าชื่อกันยื่นค าร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 2) การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดออกจากต าแหน่งได้ต่อประธานวุฒิสภา ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ริเริ่ม
รวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 2.1) มีผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อจ านวน              
ไม่เกิน 100 คน 2.2) ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อ และประชาชนผู้เข้าชื่อต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และไม่เสียสิทธิ
ทางการเมือง 2.3) ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อต้องยื่นแบบแสดงตนต่อประธานวุฒิสภาก่อนรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนผู้มีสิทธิร้องขอ 2.4) ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ ของผู้ร้องขอพร้อมทั้งส าเนาบัตร
ประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ
พร้อมระบุวัน เดือน ปีให้ชัดเจน โดยในหนังสือค าร้องต้องระบุถึงพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อๆ อย่าง
ชัดเจน ได้แก่ มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติ                
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พร้อม
เอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลเท่าที่จะสามารถน ามาอ้างอิงได้ เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับค าขอแล้วจะส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง หากมีข้อเท็จจริงตามค าร้องจะส่งไปยังสภา                     
เพ่ือด าเนินการถอดถอน 
 
 3.2.7 การเปิดประเด็นสาธารณะ   
 
 การเปิดประเด็นการคอร์รัปชันให้เป็นประเด็นสาธารณะจะมีผลรวดเร็ว และได้รับความช่วย เหลือ 
ค าแนะน าจากผู้รู้ และกลุ่มอื่นๆ การท าให้เป็นประเด็นสาธารณะ ดังนี้ 
 1. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย และมีปริมาณมาก เพ่ือสร้างพลัง และความเข้มแข็ง
ทางใจ และความหลากหลาย รอบด้านของข้อมูลในกระบวนการด าเนินงาน  
 2. ส่งข่าว และประเด็นการเคลื่อนไหวต่างๆ ให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงเริ่มตั้งแต่สื่อท้องถิ่น                  
สื่อเคเบิ้ลทีวี ไปจนถึงสื่อหลัก ซึ่งการได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสาร และประเด็น
การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมาตรการทางสังคมที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อผู้ท าการคอร์รัปชันทันที ได้แก่ 
ผู้คนในสังคมที่รู้จักผู้ท าการคอร์รัปชันคอยจับตามองพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์               
ถึงกรณีที่เกิดขึ้น ได้รับความอับอาย ขาดความเป็นส่วนตัว ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                
ทุกข์ทรมานใจทั้งตนเองและครอบครัวได้รับความเสียหายด้านเกียรติยศชื่อเสียง  
 3. เปิดเวทีสาธารณะ และเชิญชวนเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
หาแนวทางการแก้ไข ในทางกลับกันเข้าร่วมเวทีสาธารณะที่เครือข่าย หรือกลุ่มอ่ืนๆ เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะ
เกิดกระบวนการรับเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ 
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 3.2.8 การประท้วง  
 
 การประท้วงเป็นวิธีที่ประชาชนจะเลือกน ามาปฏิบัติเป็นทางเลือกสุดท้าย หากการด าเนินการ
ข้างต้นยังไม่เป็นผล ซึ่งการประท้วงท าได้หลายแบบ ได้แก่ การออกประกาศไปยังสาธารณชนให้ได้รับทราบ
ถึงพฤติกรรมของผู้ที่กระท าการคอร์รัปชัน การรวมกลุ่มกันให้ได้มากที่สุดไปกดดันหน่วยงาน หรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้กระท าการคอร์รัปชันให้เร่งด าเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด การเดินขบวนขับ
ไล่ผู้กระท าการคอร์รัปชันออกนอกพ้ืนที่  
    
3.3 การวิเคราะห์บทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของพลเมือง  
 
 3.3.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis   
 
 การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพของภาคประชาชนในงานการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดอ่อน จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญ
ในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  ได้แก่ 1) Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 2) 
Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 3) Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการ 
และ 4) Threats  หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ 
 จากการถอดบทเรียนประชาชนที่ท างานในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 
8 ปี ทั้ง 4 ภาค รวม 160 คน พบว่า  
 
 1) จุดแข็ง (Strengths) ของภาคประชาชนในงานการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
ได้แก่ 
  1.1) ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จะมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการท างาน เนื่องจากทราบดีว่าการกระท าดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการถูก
ฟ้องร้องเป็นคดีอาญา และอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องท าอย่างระมัดระวัง รอบคอบอย่างดีที่สุด 
ไม่มีใครอยากเดือดร้อนเสียหาย ท าด้วยส านึกพลเมืองที่อยากเห็นประเทศไทยลดปัญหาการคอร์รัปชันให้
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ  
  1.2) ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ท างาน
ด้วยความเสียสละไม่มีผลประโยชน์ใดๆตอบแทนมีแต่ต้องควักเงินตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงที่ต้องท าเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ความตั้งใจจึงแตกต่างกัน ประชาชน
ท าด้วยความเต็มใจ สมัครใจ เพราะต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
  1.3) ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน มีอิสระ
ในการท างาน ไม่ต้องถูกจ ากัดด้วยกฎระเบียบ วิธีการ ของหน่วยงานหรือของทางราชการ ไม่มีผู้บังคับบัญชา
คอยบงการ ไม่ต้องท าตามค าสั่งของผู้ใด สามารถช่วยหาพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการติดขัดเรื่อง
เวลาการท างาน    
  1.4) ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน มีความ
ตื่นตัวและพยายามแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ ท าให้
มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดีไม่น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท าให้เกิดผลดีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน โดยที่รัฐไม่ได้เสียงบประมาณในการสร้างบุคลากรเหล่านี้ขึ้นมาเลย 
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  1.5) ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ยังท า
หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและช่วยเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบเห็นการทุจริตของเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่สามารถออกมายื่นเรื่องได้ด้วยตนเองในขณะที่ยังรับราชการ 
เนื่องไม่สามารถต่อสู้กับอิทธิพลและการคุกคามข่มขู่ของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานได้ การมีองค์กรภาค
ประชาชนที่ออกมาช่วยราชการในกรณีนี้จึงเป็นความลงตัว และเป็นความจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ดีจ านวนมากจึงร่วมมือกับภาคประชาชนในการจัดการกับผู้ทุจริตคอร์รัปชัน ที่ผ่านมาก็มีกรณี
ความส าเร็จมากมายเช่น กรณีการตรวจการทุจริตยาของกระทรวงสาธารณสุข กรณีการทุจริตในการซื้อขาย
ที่ดินบริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นเป็นต้น  
  1.6) องค์กรประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันเป็น
องค์กรที่มีโครงสร้างแนวราบ มีความเป็นอิสระต่อกัน มีความสัมพันธ์กันในเชิงประเด็น จึงร่วมมือกันได้อย่าง
ดีไม่ค่อยมีข้อจ ากัดเหมือนหน่วยงานภาครัฐ การแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักฐานท าได้ง่าย  
  1.7) องค์กรประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน            
มีรูปแบบการท างานที่คล่องตัว มีความยืดหยุ่นสูง รวดเร็ว ต่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม
ในระดับท่ีสูงไม่น้อยกว่าหน่วยงานภาครัฐ      
 
 2) จุดอ่อน (Weakness) ของภาคประชาชนในงานการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
ได้แก่ 
  2.1) ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ยังมี
จ านวนน้อย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละอย่างสูง จึงยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถอีกจ านวนมาก  
  2.2) ประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ไม่มี
หลักประกันในเรื่องการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในการท างาน เนื่องมาจากเป็นงานที่อาจเสี่ยงต่อการถูก
ฟ้องคดีและอาจได้รับภัยอันตรายถึงชีวิต และทรัพย์สิน เมื่อถูกคุกคาม ถูกฟ้องคดี หรือได้รับภัยอันตรายอาจ
ท าให้ต้องหยุดหรือล้มเลิกการท างาน อาจท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 
  2.3) ประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันด าเนินการด้วยงบประมาณส่วนตัวเป็นหลัก ท าให้กิจกรรมบางอย่างต้องลดสัดส่วนลงไป เช่น 
กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
  2.4) ประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันไม่สามารถต้องด าเนินการเองได้ทุกเรื่องทุกขั้นตอน ไม่สามารถตรวจสอบและลงโทษผู้กระท า
ความผิดได้ ต้องส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หลายเรื่องจึงไม่ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีหวัง เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐอาจถูกแทรกแซง แทรกซึม แทรกซื้อได้ 
  2.5) ประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันมีจ านวนเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นเพ่ิมในหลายพ้ืนที่ แต่ส่วนใหญ่ยังท าหน้าที่ในเชิงรณรงค์มากกว่า
การมีส่วนร่วมในการท างานเชิงลึก การท างานตรวจสอบหาข้อมูลพยานหลักฐานจึงยังมีไม่มากพอ  
  2.6) องค์กรภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน
ยังไม่สามารถท าแผนการท างานป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันร่วมกันได้ทั้งหมด    
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 3) โอกาส (Opportunities) ของภาคประชาชนในงานการป้องกันและปราบปรามการ           
คอร์รัปชัน ได้แก่ 
 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันมีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. 
ปปท. เป็นต้น รวมถึงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของรัฐบาล 
  3.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้แก่ มาตรา 76  รัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ มาตรา 327 (7) การ
รับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง เป็นต้น 
  3.2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้แก่ มาตรา 78 (5) จัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น  
  3.3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารขององค์กรอิสระต่างๆ  
 3.4) ระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดให้ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต  พ .ศ. 2542 มาตรา 19 
(10) ที่ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่ม
บุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน  
 3.5) มาตรการคุ้มครองพยานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  ในส่วน
ที่เป็นประชาชน และข้าราชการ ทั้งในด้านความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพโดยสุจริตหรือหน้าที่ทางราชการ 
 3.6) ช่องทางโซเซี่ยลมีเดียที่หลากหลาย รวดเร็ว และกระจายได้ในวงกว้าง ทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นเสมือนพลังทางสังคมในการกระจายข่าวสาร กดดันการท างานของภาครัฐในอยู่ในเขตเขต 
และเวลาที่เหมาะสม   
 
 4) อุปสรรค (Threats) ของภาคประชาชนในงานการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
ได้แก่ 
  4.1) กฎหมายของประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดรองรับการด าเนินงานของภาคประชาชนใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างชัดเจน  รวมถึงไม่มีมาตรการคุ้มครองภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและครอบครัว ทั้งที่มี 
พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะด าเนินการได้ 
  4.2) องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างแท้จริง 
  4.3) ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมีนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน แต่ไม่ 
ด าเนินการอย่างจริงจัง ทั้งยังเป็นผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชันเสียเอง รวมถึงการกีดกันการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
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  4.4) หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชันไม่บังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง  รวมถึงหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่จะท าให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2542  พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2542 ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น   
   4.5) ผลกระทบกับตัวบุคคล และครอบครัวของบุคคลที่เป็นแกนหลักขององค์กรทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และแกนหลักขององค์กรในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ การข่มขู่คุกคาม  จะพบว่าประชาขนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอ านาจรัฐที่แสดงตนต่อสังคมทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคจะถูกข่มขู่ใน
หลายรูปแบบ เช่น  การข่มขู่คุกคามทางโทรศัพท์ การข่มขู่จดหมาย  การข่มขู่ด้วยการแสดงตนเป็นปรปักษ์  
การข่มขู่ คุกคามต่อครอบครัว  พ่อแม่  ญาติ  พ่ีน้อง  การใช้นักเลงอันธพาลในการข่มขู่   เป็นต้น  การท า
ร้ายท าลายทรัพย์สิน การละเมิดสิทธิเสรีภาพ  เช่น การดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น การลักพาตัว 
(การอุ้ม) เพ่ือข่มขู่ หรือฆ่าปิดปาก การฆ่าปิดปาก การใช้อ านาจโดยมิชอบกลั่นแกล้งต่อหน้าที่การงาน เป็น
ต้น 
 
 3.3.2 การวิเคราะห์ด้วย PESTLE Analysis  
 
 การวิเคราะห์ด้วย PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดล้อมในสังคมใน
ปัจจุบัน ที่องค์กรภาคประชาชนจะด าเนินการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ได้แก่ 1) Political 
หมายถึง การเมือง 2) Economic  หมายถึง เศรษฐกิจปัจจุบัน 3) Social หมายถึง  สังคมวัฒนธรรม 4) 
Technology  หมายถึง  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 5) Legal หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 6) 
Ecological หมายถึง  สภาพแวดล้อม 
 จากการถอดบทเรียนประชาชนที่ท างานในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันมาอย่างน้อย 
8 ปี ทั้ง 4 ภาค รวม 160 คน พบว่า 
 
 1) ปัจจัยด้านการเมือง (Political) ได้แก่ 
  1.1) ระบบการเมืองเป็นระบบรวมศูนย์ผูกขาดหรือที่เรียกว่า “ระบบเผด็จการรัฐสภาโดย
พรรคการเมืองนายทุน” ระบบนี้อาศัย”การให้ผลประโยชน์” ในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องผูกมัดระบบ
การเมือง ซึ่งน ามาสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างมโหฬาร จึงเป็นเรื่องที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1.2) ความซับซ้อนของการคอร์รัปชันเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย อาศัยอ านาจ
สูงสุดทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฐานในการด าเนินการ โดยการคอร์รัปชันเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่ชั้นการแปรญัตติงบประมาณจนไปถึงการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ จึงเป็นเรื่องที่ขัดขวางการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชัน รวมถึงงบประมาณสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
  1.3) การเมืองไทยย้อนหลังไปประมาณ 8 ปี ประเทศไทยมีการปกครองใน 2 รูปแบบคือ 
ประชาธิปไตย และเผด็จการที่มาจากการรัฐประหาร ซึ่งการปกครองทั้ง 2 แบบหากพิจารณาในแง่ของการ
เปิดโอกาส หรือช่องทางการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันนั้นแทบไม่แตกต่างกัน คือ ต่างมีนโยบาย
ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน มีกิจกรรมการเคลื่อนในการแสดงสัญลักษณ์ และการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ                 
คอร์รัปชัน  
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  ส าหรับการรัฐประหารปี 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีผลต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างมากกว่ายุคที่ผ่านมาทั้งผลในแง่ของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เพราะ คสช. มีอ านาจเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
มีนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปคอร์รัปชันผ่านการขับเคลื่อนของสมาชิกสภาปฎิรูป ซึ่งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ทั้งจาก
การเข้าร่วมสัมมนา ระดมสมอง และส่งข้อเสนอไปยัง สปช. โดยตรง ท้ายสุด คสช. จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ
น าข้อเสนอต่างๆ ที่หลายฝ่ายเสนอไปปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งหาก คสช. น าข้อเสนอแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชันไปปฏิบัติถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน
อย่างมาก เพราะอาจกล่าวได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย   
  1.4) การแสดงเจตจ านงในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานน าทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกงยึดความยุติธรรม 
ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง เจริญรอยตามเบื้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัฐบาลกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น การจัดกิจกรรมวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) พร้อมกับสมาชิกภาคีอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต (United Nation Convention Against Corruption)   
  1.5) นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของรัฐบาลทุกยุค ล้วนมี
นโยบายแก้ปัญหาคอร์รัปชันทั้งสิ้น แต่ในทางปฏิบัติมักไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา เนื่องด้วยผู้มี
อ านาจในทางการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสคอร์รัปชันมากกว่าภาคส่วนอ่ืน เป็นผู้แก้ปัญหาคอร์รัปชัน
เพียงล าพัง โดยไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ และไม่มีโอกาส
ท าการคอร์รัปชัน ได้เข้ามาเป็นพลังส าคัญในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้ว การแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะจึงมัก
ไม่ประสบความส าเร็จ 

 1.6) การตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอชต.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
ด าเนินการทั้งในระยะสั้น กลาง และระยะยาว ให้งานด้านการต่อต้านการทุจริตมีการด าเนินการที่ต่อเนื่อง
ตลอดไป ทั้งเน้นย้ าให้ทุกฝ่ายเผยแพร่การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตให้สื่อต่างชาติได้รับทราบ 
  โดย ศอตช. มีมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 3 เรื่องคือ 1) ยกระดับการบังคับ
ใช้มาตรการทางปกครอง/วินัย การใช้มาตรการทางปกครอง/วินัย ถือเป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชา หาก
ผู้บังคับบัญชาไม่บังคับใช้ถือเป็นความผิดทางวินัย ศอตช. จะก าหนดกลไกแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเป็น
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน โดยหากแจ้งไปแล้วไม่มีการด าเนินการ ศอตช. จะติดตามใช้กระบวนการ
ทางกฎหมายที่มีอยู่ไปติดตามกระตุ้นให้ด าเนินการอีก แต่ถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีการด าเนินการใดๆ จะเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาใช้อ านาจตามกฎหมาย 2) ใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือการตรวจสอบเชิงรุก
ส าหรับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือในส่วนของ
เอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าผิดที่เสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับภาครัฐแล้วไม่ด าเนินการทาง
ภาษีให้ถูกต้อง โดยกรมสรรพากรตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่มีบุคคล  หรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรา 103/7 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และใช้มาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากรตรวจสอบบุคคลผู้
มีเงินได้เสียภาษีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้จะใช้มาตรการทางภาษีเข้าด าเนินการตรวจสอบเชิงรุกใน
รายคดี และ 3) กระตุ้นผลักดันกลไกการติดตามบังคับใช้ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ โดย ศอตช. จะสนับสนุนให้การ
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ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากประชาชน ผู้ประกอบการรายใดที่เข้ามาขอ
อนุมัติอนุญาตจากส่วนราชการแล้วไม่เป็นไปตามที่คู่มือหรือกฎหมายก าหนด ขอให้ร้องเรียนเข้ามา แล้ว 
ศอตช. จะไปติดตามอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  1.7) มีช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน
ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยประชาชนผู้พบเห็นเบาะแสการคอร์รัปชันร้องเรียนที่ตู้ ปณ. 1111 และศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดต่างๆ แต่กลับพบว่า ช่องทางทั้ง 2 ช่องทางนี้ ยังขาดประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปกปิดความลับของผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น  
  1.8) รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด รวดเร็ว เป็นการหนุนเสริมการท างานของ
หน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชน เช่น การอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2554 หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค าสั่ง 2 ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ระหว่างการถูกตรวจสอบการคอร์รัปชัน โดยค าสั่งดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วน
ราชการ อปท. และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐหลายรายที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูล
ความผิด แต่บางเรื่องท าเป็นขบวนการ การตรวจสอบจึงใช้เวลานาน และบางเรื่องไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องท าการโยกย้าย พักงาน ตัดเงินเดือน  
 
 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ได้แก่ 
  2.1) การคอร์รัปชันในแต่ละปีซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินจ านวน
หลายแสนล้านบาท กรณีตัวอย่างที่น ามาเสนอในงานวิจัยนี้จะพบว่าการคอร์รัปชันท าให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจจ านวนมาก หลายกรณีรัฐต้องเสียเงินงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากการจัดซื้อจัด
จ้างที่คอร์รัปชันท าให้สิ่งของที่จัดซื้อมาไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ต้องปล่อยทิ้งให้เสียหายโดยเปล่า
ประโยชน์ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ หากลดปัญหาคอร์รัปชันลงได้สักครึ่งหนึ่งจะท าให้เงินงบประมาณ
แผ่นดินจะกลับไปสร้างความเจริญในด้านต่างๆเพ่ิมมากขึ้น เมื่อมีเม็ดเงินที่ไม่ถูกคอร์รัปชันน ากลับมาใช้ใน
การพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้น คุณภาพของสิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุ สาธารณูปโภค
ต่างๆก็จะดีขึ้น อายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า ลดการสูญเสียงบประมาณในการบ ารุงรักษา เป็นการ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน สามารถน าเงินที่เหลือไปใช้พัฒนาความเจริญในด้านอ่ืนได้อีกอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น กรณีน่าเชื่อว่านายกองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน จ.จันทบุรี กระท าการทุจริตในการ
จัดซื้อพัสดุ 
  2.2) เศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เช่น 
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน
อาจถูกตัดงบประมาณลงไปหากเศรษฐกิจของประเทศย่ าแย่  ซึ่งเป็นผลให้องค์กรเหล่านี้ลดการจัดสรร
งบประมาณในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน แต่หาก
เศรษฐกิจของประเทศดี การจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้จะเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น 
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 3) ปัจจัยด้านสังคม (Social)  ได้แก่ 
  3.1) การคอร์รัปชันที่เพ่ิมมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่การป้องกันและปราบปรามยังไร้
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชันหรือผู้ที่คิดจะคอร์รัปชันไม่เกิดความเกรงกลัวความผิด กล้าที่จะ
เสี่ยงท าคอร์รัปชันเพราะเห็นว่าความเสี่ยงมันคุ้มค่า โอกาสถูกจับได้ ไล่ทันมีน้อย หากถูกจับได้ไล่ทันก็มี
ขบวนการหรือพรรคพวกที่จะคอยช่วยเหลือ และเห็นว่าเงินที่ ได้จากการคอร์รัปชันสามารถใช้ซื้อ
กระบวนการยุติธรรมได้  
  3.2) ทัศนคติของผู้คนในสังคมที่เบี่ยงเบนไป เช่น เราจะพบว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมยอมรับ
การคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าคนที่คอร์รัปชันส่วนใหญ่จะมีความร่ ารวย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุข
สบาย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และไม่ค่อยเห็นว่าจะมีใครถูกลงโทษอย่างจริงจัง จะมีบ้างก็
เป็นการท าลายแต่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ถ้าเป็นพวกเดียวกันก็ปล่อยให้ลอยนวล มีการเลือกปฏิบั ติใน
การตรวจสอบลงโทษเป็นแบบอย่างที่ผิดๆแก่คนในสังคม ขณะเดียวกันก็ท าให้คนในสังคมบางส่วนเกิดการ
อยากท าตามบ้าง เพราะเห็นว่าใครๆก็โกง โกงกันโกงกันดีตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมาแล้วก็ไม่เห็นมีใครไปท า
อะไรได้ ท าให้สังคมเกิดค่านิยมท าตาม ยอมรับกันอย่างผิดๆ เป็นต้น 
  3.3) มาตรการทางสังคมยังไม่เข้มแข็งในการปฏิเสธคนคอร์รัปชัน   
  3.4) คนที่รักความเป็นธรรมเกิดความท้อแท้สิ้นหวังในกระบวนการยุติธรรม ไม่ศรัทธาใน
การแก้ปัญหาคอร์รัปชันของทุกรัฐบาล จนมีค าพูดว่าใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็โกงทั้งนั้น หากไม่ร่วมมือกัน
แก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง อาจท าให้สังคมเกิดความเสื่อมทรามและเสียหายจนไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้ 
จนถึงขั้นสังคมล่มสลาย ตัวอย่างเช่นกรณีกรณีเชื่อว่าอดีตผู้บริหารคนหนึ่งของโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.
อุบลราชธานี กระท าการทุจริต เป็นต้น     
 
 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ 
 4.1) ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก็เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการ
น ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ในยุคที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ท หรือยุคดิจิตอล ยุคไอที ข่าวสารต่างๆทั้งภาพ
และเสียงสามารถเผยแพร่ หรือแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เกี่ ยวกับคอร์รัปชัน
สามารถท าได้กว้างขวาง รวดเร็ว เรื่องใดที่มีการน ามาเปิดโปงให้คนในสังคมได้รับทราบ ก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น
และเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยหยุดยั้งคอร์รัปชัน หลายครั้งที่นโยบายที่ไม่โปร่งใสไม่มีความชอบ
ธรรมต้องหยุดชะงักลง หรือต้องยกเลิกออกไปส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท า
ให้สังคมเกิดการตื่นตัว เกิดการต่อต้าน กดดันจนผู้มีอ านาจต้องยอมแพ้ หรือยอมยกเลิกโครงการที่ไม่มี
ความชอบธรรมในที่สุด เช่น ปัจจุบันหน่วยงานปราบคอร์รัปชันของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ใช้ช่องทาง
ของโลกไอที ออกแอพพิเคชั่นใหม่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถส่งส่งรูปและแบะแสเกี่ยวกับความประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับสินบนหรือการฝ่าฝืน”กฎเหล็ก” ของรัฐบาลและของ
พรรคคอมมิวนิสต์ที่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยและเอารัดเอาเปรียบประชาชน แอพใหม่นี้
เปิดให้ประชาชนทุกคนสามารถส่งรูปได้สองรูปและข้อความได้ไม่เกิน 500 ตัวอักษร เพ่ือจะได้ร่วมกับ
รัฐบาลและพรรคฯในการจับผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ในกรณีที่กระท าผิดต่อ
กติกาว่าด้วยการเป็นผู้ปกครองที่ดีมีจริยธรรม และไม่ใช้เงินและเวลาของหลวงเพ่ือประโยชน์แห่งตน 
เทคโนโลยีทันสมัยทุกวันนี้จึงควรถูกน ามาใช้เพ่ือให้ประขาขนที่เป็น “ตาสับปะรด” อยู่แล้วช่วยสอดส่องว่า
ใครไปท าอะไรที่ส่อไปในทางทุจริต หรือกระท าการใดๆที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่อาจเห็นได้หมด หรือ
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองนั่นแหละที่เป็นผู้ท าความผิดนั้นเสียเอง ท าให้ไม่มีใครสอดส่องดูแลผู้มีหน้าที่สอดส่อง
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างต่อเนื่อง 
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 4.2) การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนงานทะเบียน พัฒนาระบบการ
สื่อสารและเชื่อมโยงระบบงานทะเบียนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาระบบ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางด้านการทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลงาน
ทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อม เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบมูลกับ
ข้อเท็จจริงที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้  
 4.3) ใช้เทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูล เช่น ใช้โทรศัพท์บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หา
ข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องการผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลถูกเชื่อมโยงในเว็บไซต์หลายๆ หน่วยงาน เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลของทางราชการ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการคอร์รัปชัน  
 
 5) ปัจจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal) ได้แก่    
  ต้องยอมรับว่ากฎหมายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการช่วยป้องกันและปราบปรามการ          
คอร์รัปชัน การบังคับใช้กฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพ การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย การแทรกแซง
กระบวนการยุติธรรม การทุจริตเชิงนโยบายที่มีการใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบต่ างๆมาเพ่ือประโยชน์ต่อการ
คอร์รัปชัน กฎหมายที่อ่อนแอ ล้าสมัย ไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นโอกาส เป็น
ช่องทางของพวกคอร์รัปชัน ท าให้พวกคอร์รัปชันไม่เกิดความเกรงกลัว กฎหมายที่ไม่สามารถน ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันคอร์รัปชัน เช่น ความล้มเหลวของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ที่ปกปิดเป็นหลักเปิดเผยเป็นรอง ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยด้านกฎหมายต่อการที่ประชาชนจะเข้ามามี
ส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน ซึ่งกฎหมายที่ส าคัญ รวมถึงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้ 
  5.1) อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการทุจริต  (United Nation 
Convention Against Corruption)      
  5.2) กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามคอร์รัปชัน ได้แก่  1) ประมวลกฎหมายอาญาและวิธี พิจารณาคดีอาญา และ 2) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง ต าแหน่งทางการเมือง 
  1) ปัญหาการคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมไปบริหารองค์กรอิสระให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การสรรหาบุคคลยังถูกแทรกแซงได้จากนักการเมือง  ท าให้ไม่ได้บุคคลที่เป็น
กลางจริงๆ มีตัวอย่างในกฎหมายที่ต้องพิจารณา  ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
30 และ มาตรา 31 ในการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีความสับสนกันในเรื่องสรรหา และเสนอ
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติให้วุฒิสภาเห็นชอบ ที่ไม่ชัดเจนเพราะใน มาตรา 30  ได้ไปก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาบุคคลเอง โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอชื่อบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงคนเดียวให้วุฒิสภาเห็นชอบ
ไม่ใช่จากการเลือกของวุฒิสภา ซึ่งท าให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินถูกเลือกมาโดยคณะกรรมการไม่มีความ
เป็นอิสระ การเลือกไม่ถูกถ่วงดุลโดยวุฒิสภา ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 312 ที่ก าหนดให้
วุฒิสภาเป็นผู้ถวายค าแนะน าต่อพระมหากษัตริย์แต่งตั้ง เพ่ือให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นอิสระและเป็น
กลาง ไม่ใช่ถูกเลือกมาโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะต้องมาก ากับดูแลการท างานในภายหลัง 
เป็นการถ่วงดุลในการปฏิบัติหน้าที่ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  มาตรา 9 (3) คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ที่ก าหนดให้เคยเป็นรัฐมนตรี หรือ
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กรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ หรือรับราชการ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการทั้งหมดมาจากภาคราชการและ
การเมืองซึ่งแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีช่องทางเข้ามาได้ทางการเป็นกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ แต่ในความเป็นจริงกรรมการในองค์กรอิสระเหล่านี้ที่มาจากภาคประชาชนมีจ านวนน้อยมาก 
ท าให้การตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทั้งหมดเกิดในภาคราชการและการเมืองท าได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ขาดการถ่วงดุลกันจากภาคประชาชน 
 2)  ปัญหาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีข้อจ ากัด และ     
อุปสรรคมีกฎหมายที่ต้องพิจารณา มีตัวอย่างดังนี้ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 
2542  มาตรา 75 ที่ก าหนดการกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติต้องกระท าในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้ารัฐไม่เกินสองปี ซึ่งความผิดต่อทรัพย์ของแผ่นดินไม่ควรมีอายุความ 
  3)  ปัญหาการปฏิบัติงานหรือวิธีการด าเนินงานจาก ค าสั่ง ระเบียบ ที่คณะกรรมการ     
องค์กรอิสระเป็นผู้ก าหนดไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน ไม่ออกค าสั่งเป็นอุปสรรค หรือขัดต่อเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ  มีระเบียบหรือค าสั่งที่ต้องพิจารณา มีตัวอย่างดังนี้ 
  ค าสั่งหรือระเบียบที่ออกตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตัวอย่างเช่น  มาตรา 19 (10) ที่ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการให้ประชาชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนในการและปราบปราม
การทุจริต แต่ยังไม่มีการด าเนินการออกระเบียบ หรือด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
มาตรา 30 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกระเบียบการให้เงินแก่ผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรัพย์สินของ ผู้ถูกกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติจนตกเป็นของแผ่นดินโดยค าสั่งถึงที่สุด               
ของศาล ยังไม่มีการด าเนินการออกระเบียบ  เป็นต้น 
  4)  การบังคับใช้กฎหมายซึ่งต่อเนื่องจากการท างานขององค์กรอิสระ 
  5)  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆ ไม่มี
ระเบียบที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ที่จะประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งหากท างาน  ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรที่จะถอด
ถอนได้ เพื่อเปลี่ยนตัวบุคคลที่เหมาะสมกว่ามาปฏิบัติงาน  ตัวอย่างเช่น 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  มาตรา 13 
การถอดถอนคณะกรรมการมีเพียงเหตุการณ์ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น ไม่มีการระบุถึงประสิทธิภาพการท างานที่จ าเป็นต้องวัดผล 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 การถอดถอนกรรมการมีเพียงเหตุเฉพาะ การขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมีพฤติกรรมที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่งอย่างร้ายแรง
เท่านั้น ไม่มีการระบุถึงประสิทธิภาพการท างานที่จ าเป็นต้องวัดผลเพราะแม้ว่าได้คนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ขาด
ประสิทธิภาพในการท างาน การด าเนินงานขององค์กรอิสระนั้นก็ไม่เป็นผล 
  ปัญหาทางด้านกฎหมายดังกล่าว ที่พบในองค์กรอิสระทั้ง 3 องค์กร ที่มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐนั้น  ล้วนแล้วแต่เป็นการแทรกแซงโดยผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งสิ้น โดยกระบวนการร่าง
กฎหมาย และการผ่านกฎหมายต่างๆ นั้น ผู้ท าการร่างกฎหมาย และผ่านกฎหมายล้วนแล้วแต่เป็น
นักการเมือง  ดังนั้นจึงเป็นการแทรกแซงตั้งแต่ข้ันตอนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์กรที่
มีอ านาจ บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  เป็นผลให้ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่ดี
พอ และบทลงโทษผู้กระท าความผิดก็ยากท่ีจะกระท าได้จริง 
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 6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Ecological)  
  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรากการคอร์รัปชันของ
ประชาชน ได้แก่ 
  6.1) สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ส าคัญในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมที่ดีงาม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนท าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในกล่อมเกลา ปลูกฝัง และ
สร้างจิตส านึกที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการขัดเกลามาตั้งแต่ระดับเยาว์วัย เช่น จากการอบรม
ปลูกฝังตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สิ่งต่างๆ ในตัวบุคคลที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก และติดตัว
บุคคล โดยได้รับปลูกฝัง การอบรม ถ่ายทอดจากสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ เช่น สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น ท าให้แฝงฝังอยู่ในส านึกของของบุคคลหนึ่งๆ ได้แก่ การปลูกฝัง
อุดมการณใ์นการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันที่น าไปปฏิบัติได้จริง และมีอิทธิพลต่อระบบคิด และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย
อันดีงามที่พึงปรารถนา การปลูกฝังให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา และต้องการแก้ไขปัญหาสังคม มุ่งหวังที่มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน โดยสร้างเสริมความเชื่ออ านาจภายในตนให้ตระหนักรู้ 
และเชื่อในศักยภาพและความสามารถของตนเองในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน หรือกระท าสิ่งใดๆ ตาม
อุดมการณ์ของตน และมีแนวโน้มที่จะแสวงหาข้อมูล เพ่ือแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอย่างมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้วิจารณญาณอันประกอบด้วยหลักธรรมทางศาสนา และคุณค่าของตนเองเป็น
พ้ืนฐานในการเข้าร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
  6.2) องค์กรทางสังคม ได้แก่ สถาบันปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา สถาบัน
ทางศาสนาส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เช่น สถาบันครอบครัวอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การแนะน า อบรม สั่งสอนและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองที่
ซื่อสัตย์ของสังคมตามค่านิยมอันดีงามของครอบครัว  สถาบันทางศาสนาท าหน้าที่ยกระดับจิตใจของ
ประชาชนให้ละอายต่อบาป เป็นต้น สถาบันปกครองมีกฎหมายส่งเสริม และเอ้ืออ านวยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในทุกระดับอย่างจริงจัง และปลอดภัย มีมาตรการในการ
ลงโทษผู้กระท าผิดที่มีผลบังคับใช้ได้จริง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วองค์กรที่ส าคัญที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อกระบวน
คิด และการเรียนรู้ทางสังคมมากองค์กรหนึ่งก็คือ องค์กรสื่อควรท าหน้าที่เผยแพร่ค่านิยมที่ดีงาม สร้าง
รูปแบบสื่อสารการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่ระดับท้องถิ่น การเผยแพร่ค่านิยมเคารพคนดีรังเกียจคนโกงอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นต้น 
  6.3) ประชาชน และองค์กรภาคประชาชนผนึกก าลัง หรือการรวบรวมพลังของปัจเจกชน
แต่ละคนเข้าไปเป็นกลุ่ม ชมรม หรือองค์กร เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวโดยอาศัยกลยุทธ์การผนึกก าลังซึ่งมี่
เทคนิค 1) การมีส่วนร่วม  ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 3 ประการ 1.1) การมีส่วนร่วมนั้นต้องเกิดจาก
ความเต็มใจและความเข้าใจที่จะเข้าร่วมเพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการแก้ไข
ปัญหา  1.2) กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถของ
แต่ละบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม 1.3) การมีส่วนร่วมต้องมีพ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสระที่จะตัดสินใจว่าจะเลือก
ในการมีส่วนร่วมหรือไม่ ต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญ 2) ความเป็นหนึ่งเดียวที่จะแสดงพลังของ
ประชาชนมาสู่การมีส่วนร่วม เช่น มีกิจกรรมร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่ง
จะท าให้เกิดความยั่งยืนของจิตส านึก และเจริญขึ้นในจิตใจของประชาชนผู้มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนก่อเป็น
กระแสสังคม และขยายส่วนร่วมไปสู่ภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือมาร่วมแก้ปัญหา และขยายการพัฒนาให้เกิดความ
เหมาะสมยิ่งขั้น 



 
 

บทท่ี 4 
 

ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัตสิูก่ารปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย 
 

 จากการศึกษาบทบาทพลเมืองในทางการเมืองในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชันในบทที่ 3 ด้วยการถอดบทเรียนการท างานการมีร่วมป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันในฐานะผู้ปฏิบัติภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชัน ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วม
ถอดบทเรียนในครั้งนี้ต้องท างานอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 8 ปี ทั่วประเทศ พบปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค์ใน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปั จจัยส าคัญในการ
ขัดขวางผลสัมฤทธิ์ของระบบตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้  
  
4.1 ปัญหาในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 

 
 4.1.1 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน  
 
 ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร สาเหตุประการหนึ่ง
คือ การออกกฎหมายยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่ท าให้ผู้ที่ท าทุจริตคอร์รัปชันเกิดความกลัวเกรง และยังมีช่อง
โหว่ทางกฎหมาย ที่ส าคัญในส่วนของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการต้านภัยคอร์รัปชัน ได้ประสบ
หรือพบเห็นกฎหมายต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตัวอย่างเช่น 
 1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในเรื่องของอายุความ ที่มีก าหนด
อายุความที่จะเอาผิดหรือติดตามตรวจสอบสั้นมาก เป็นการเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมให้ผู้ที่จะกระท า
ความผิดไม่เกรงกลัว 
 2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาแผ่นดิน กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต กฎหมายตัดสิทธิประชาชนที่
จะเสียสละเป็นผู้เสียหายแทนหน่วยงานรัฐ (ที่เสียหายแต่ไม่ยอมใช้สิทธิ) น าคดีฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรง            
ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐที่เสียหายจากการทุจริตมักไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานตนเอง ในท านองช่วยเหลือปกป้องกันเอง ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้สิทธิได้โดยท า
การร้องทุกข์กล่าวโทษผ่านพนักงานสอบสวนเท่านั้น ไม่สามารถน าคดีเข้าฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรง 
ผู้กระท าความผิดสามารถวิ่งเต้นเพื่อให้มีการช่วยเหลือตนเองในชั้นพนักงานสอบสวน หรืออัยการได้ง่าย ท า
ให้ผู้ที่ท าการการคอร์รัปชันลอยนวลไม่ต้องรับโทษ หากมีการแก้ไขให้หน่วยงานภาคประชาชนที่กฎหมาย
ก าหนดและรับรอง เช่นสภาทนายความ หรือองค์กรภาคประชาชนที่ท าหน้าที่ช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชัน
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถใช้สิทธิแทนรัฐน าคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรง ก็จะมีส่วนช่วยท าให้ผู้ที่
คิดจะท าการคอร์รัปชันเกิดความเกรงกลัว การที่จะเสี่ยงท าคอร์รัปชันก็จะไม่คุ้มค่าในการเสี่ยงอีกต่อไป 
 3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้มีองค์กรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารกฎหมาย การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ให้ค าแนะน าปรึกษา แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ การตราพระราชกฤษฎีกา การออกระเบียบ ประกาศต่างๆ รวมถึงการด าเนินงาน
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการและงานด้านวิชาการ ซึ่งสิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
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ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่จะต้องสามารถ
เปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มี
กฎหมายก าหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานรัฐเกือบทั้งหมดไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนที่จะเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น
ปกปิดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
 4) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้เป็นกฎหมาย
ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันโดยตรง แต่เป็นกฎหมายที่เป็นส่วนช่วยคุ้มครองผู้ที่ท างานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ในกรณีที่ต้องเป็นพยานในการให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงาน
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา หรือศาลในการด าเนินคดีอาญา รวมถึงคู่สมรส และเครือญาติด้วย โดยทั่วไป
มาตรการในการคุ้มครองพยานมี 2 ประเภท คือ 1) มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน คือกรณีที่พยาน
อาจไม่ได้รับความปลอดภัย พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา 
ศาลหรือส านักงานคุ้มครองพยานแล้วแต่กรณี อาจจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร หรือ
ตามที่พยานหรือบุคคลซึ่งเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องได้ร้องขอ และในกรณีจ าเป็นบุคคลดังกล่าวจะขอให้เจ้า
พนักงานต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนช่วยให้ความคุ้มครองแก่พยานได้ตามความจ าเป็นโดยได้รับความยินยอม
จากพยาน และ 2) มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน  คือกรณีที่เป็นพยานในคดีอาญาความผิดฐานหนึ่ง
ฐานใด ในการน ากฎหมายนี้มาปฏิบัติจริงยังมีปัญหาและอุปสรรคจ านวนมาก ที่ส าคัญยังไม่สามารถให้การ
คุ้มครองพยานได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะพยานในคดีที่เก่ียวกับคอร์รัปชัน 
 
 4.1.2 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ได้แก่ 
 
  1) พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

1. ไม่ได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อพบการคอร์รัปชันประชาชนไปแจ้งความ
กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่ต ารวจมักจะไม่รับแจ้งความ อ้างว่ากรณีคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช. ทั้งที่กฎหมาย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถรับแจ้งความและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น ก่อนสรุปส านวนส่ง
ต่อไปยัง ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน 

2. ไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าได้ด าเนินการอะไร อย่างไรแล้วบ้าง  
3. การท าส านวนอ่อน เช่น การสอบสวนพยานบุคคล และการหาหลักฐานที่ไม่เจาะลึก 

แล้วส่งไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ไม่ได้สามารถด าเนินการเอาผิดได้ เพราะเห็นว่าหลักฐานอ่อนเกินไปจึงยก
ฟ้องไปในที่สุด 

4. บางครั้งท าการข่มขู่ผู้ไปแจ้งความ เช่น บอกว่าหากเขาไม่ผิดจริงคุณจะถูกฟ้องกลับ
ข้อหาให้การเท็จ และหมิ่นประมาทใส่ร้ายท าให้ผู้อื่นเสียหายต่อชื่อเสียง เป็นต้น  

5. ในบางกรณีต ารวจมีการช่วยเหลือผู้กระท าความผิดคอร์รัปชัน ด้วยการท าส านวนอ่อน 
ขาดพยานหลักฐานส าคัญ ก่อนยื่นเรื่องต่อให้ ป.ป.ช. ท าให้เอาผิดไม่ได้ 

  
2) หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด   
1. บางกรณีเมื่อมีการยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีคอร์รัปชันต่อหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าผู้ถูกร้องเรียนเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดี ก็จะ
รับเรื่องไว้แต่ไม่ด าเนินการ เพื่อช่วยเหลือพวกเดียวกัน แต่ในกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่ใช่พวกตนเอง ก็จะมีการเรียก
รับผลประโยชน์ที่มิชอบเพ่ือแลกกับการให้ความช่วยเหลือไม่ให้ต้องรับโทษ  
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2. เหตุผลที่ทางหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด น ามาอ้างเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิดบางคน เช่น อ้างว่าไม่สามารถด าเนินการเอาผิดได้ ท าได้เพียงว่ากล่าวตักเตือนให้
แก้ไขแล้วเป็นอันยุติเรื่อง ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ประโยชน์โดยมิชอบ สามารถน าผลดังกล่าวไปอ้างว่าตน
ไม่ได้ท าความผิดร้ายแรงแต่อย่างใด  

3. หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนไม่ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ถูกต้อง
ชัดเจนเสียก่อน แต่รีบท าการสรุปเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาว่า ไม่พบการกระท าความผิด
ตามที่ร้อง ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ประโยชน์โดยมิชอบ สามารถน าผลดังกล่าวไปอ้างว่าตนไม่ได้กระท า
ความผิดแต่อย่างใด  

4. หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนไม่ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ถูกต้อง
ชัดเจนเสียก่อน ท าเพียงแค่ส่งต่อเอกสารที่รับร้องเรียนไปยังหน่วยงานอ่ืนเท่านั้น เหมือนปัดภาระให้พ้นตัว 
ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ต้องถูกตรวจสอบและลงโทษแต่อย่างใด  

5. หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนไม่ด าเนินการใดๆ เก็บดองเรื่อง หรือท าลายทิ้ง
เสีย ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ต้องถูกตรวจสอบและลงโทษแต่อย่างใด  

6. หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนน าข้อมูลเอกสารหลักฐาน และข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ร้องเรียนไปแจ้งให้กับผู้ถูกร้องเรียนทราบ เพ่ือแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบ ท าให้ผู้ร้องเรียนเสี่ยงต่อภัย
อันตรายที่จะได้รับ  

7. หลายครั้งที่พบว่าหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกรณีที่ร้องเรียน หรือเป็นผู้กระท าความผิด หรือเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดเสียเอง 

8. กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ถูกร้องเรียนเสียเอง ก็จะมี
การช่วยเหลือผู้กระท าความผิด มีการท าลายพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือมิให้สามารถตรวจสอบและลงโทษได้ 

9. ผลการร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันในจังหวัดส่วนใหญ่จะตอบกลับมาว่า ตรวจสอบแล้ว
กรณีร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมูลความจริง หรือ ผู้ร้องเรียนเข้าใจผิดว่ามีการกระท าความผิด จึงสรุปยุติเรื่อง 
หรือมีค าสั่งให้ลงโทษทางวินัยสถานเบา เช่น ปรับลด หรืองดข้ันเงินเดือนเป็นต้น 

 
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
1. บางกรณีเมื่อมีการยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีคอร์รัปชันต่อรัฐมนตรี ถ้าผู้ถูกร้องเรียนเป็น

เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดี ก็จะรับเรื่องไว้แต่ไม่ด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือ
พวกเดียวกัน แต่ในกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่ใช่พวกตนเอง ก็จะมีการเรียกรับผลประโยชน์ที่มิชอบเพ่ือแลกกับการ
ให้ความช่วยเหลือไม่ให้ต้องรับโทษ  

2. หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนไม่ด าเนินการใดๆ เก็บดองเรื่อง หรือท าลายทิ้ง
เสีย ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ต้องถูกตรวจสอบและลงโทษแต่อย่างใด  

3. หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนไม่ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ถูกต้อง
ชัดเจนเสียก่อน แต่รีบท าการสรุปเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาว่า ไม่พบการกระท าความผิด
ตามที่ร้อง ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ประโยชน์โดยมิชอบ สามารถน าผลดังกล่าวไปอ้างว่าตนไม่ได้กระท า
ความผิดแต่อย่างใด 

4. หลายครั้งพบว่ารัฐมนตรีลงไปล้วงลูก เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปใช้
อ านาจโดยมิชอบ ท าการยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือต้องการจะคอร์รัปชัน 

5. กรณีท่ีรัฐมนตรี ถูกร้องเรียนเสียเอง ก็จะมีการช่วยเหลือผู้กระท าความผิด มีการท าลาย
พยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือมิให้สามารถตรวจสอบและลงโทษได้  
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4) ส านักนายกรัฐมนตรี 
1. กรณีร้องเรียนผ่าน ตู้ ปณ. 1111 หลายครั้งพบว่าข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าว กลับไป

ถึงมือของผู้ถูกร้องเรียนได้อย่างไร ท าให้ผู้ร้องเรียนอาจได้รับอันตราย ไม่มีการเก็บรักษาความลับอย่างที่ควร
จะเป็น 

2. หลายครั้งที่พบว่าผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนไม่ด าเนินการใดๆ เก็บดองเรื่อง หรือท าลายทิ้ง
เสีย ท าให้ผู้กระท าความผิดได้ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ต้องถูกตรวจสอบและลงโทษแต่อย่างใด  

3. หลายครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของส านักนายกไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
ตนเอง มีการส่งเรื่องกลับให้หน่วยงานที่ถูกกล่าวหาตรวจสอบกันเอง ท าให้มีการช่วยเหลือผู้กระท าความผิด
ได้ มีการดองเรื่อง มีการท าลายพยานหลักฐาน ท าให้การร้องเรียนผ่านตู้ ปณ. 1111 จึงเป็นเพียงการโฆษณา
ชวนเชื่อ ท าให้สิ้นเปลื้องงบประมาณโดยเปล่า ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคอร์รัป
ชันได้จริง   

  
5) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
1. หลายครั้งที่พบว่าเจ้าหน้าที่ สตง. ระดับภาค ช่วยเหลือผู้กระท าความผิด เป็นผู้ชี้ช่อง

การแก้ไขเอกสารการเงนิในหน่วยงานผู้ถูกร้องให้เป็นเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
2. เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สตง. บางคน (ระดับภาค) มีส่วนเข้าไปร่วมกระท าความผิดเสีย

เอง บางรายให้การช่วยเหลือผู้กระท าความผิดหลายหน่วยงานเป็นเวลายาวนานหลายปี ท าให้การแก้ปัญหา
คอร์รัปชันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 

3. หลายครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่ สตง.ที่ท าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่ปกปิดชื่อของผู้
ร้องเรียนทั้งที่ผู้ร้องเรียนแจ้งไว้ในหนังสือร้องเรียนแล้วว่าให้ปกปิดชื่อของตนไว้เป็นความลับ ท าให้ผู้
ร้องเรียนถูกกลั่นแกล้งในหน้าที่การงาน หรืออาจได้รับอันตรายแก่ชีวิต 

4. หลายครั้งพบว่ามีการด าเนินการล่าช้ามาก 
 
6) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
1. หลายครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นโดย

การโทรศัพท์ไปสอบถามหน่วยงานที่คอร์รัปชัน จึงถูกปกปิดหรือบิดเบือนความจริง ท าให้เข้า ใจว่าไม่มีการ
กระท าความผิดจริง จึงท าการสรุปเรื่องรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าไม่พบการกระท าความผิดตามที่
ร้องมีความเห็นให้ยุติเรื่อง การกระท าดังกล่าวท าให้ผู้กระท าความผิดไม่ต้องได้รับโทษ  

2. หลายครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่ท าการตรวจสอบอย่างละเ อียด
รอบคอบ โดยท าหนังสือขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานผู้ถูกร้องมาตรวจสอบ กรณีผู้ถูกร้องเป็น
ข้าราชการระดับสูง หรือผู้บริหารหน่วยงานที่มีอ านาจและอิทธิพล มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือท าเอกสาร
ปลอมข้ึนมาใหม่ ท าให้ไม่สามารถตรวจพบความผิดจริงได้ ต้องสรุปยุติเรื่อง ท าให้ผู้กระท าความผิดลอยนวล 

3. กรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าพนักงาน ป.ป.ช.บางคนใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ไปให้
ความช่วยเหลือผู้ถูกร้อง เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันในฐานะญาติ หรือเพ่ือนร่วมรุ่น โดยมีการท าลาย
หลักฐานส าคัญบางอย่าง ท าส านวนการตรวจสอบให้ไม่พบความผิด 

4. การท างานที่ล่าช้าจนท าให้หลายเรื่องหมดอายุความ เรื่องการท างานล่าช้าท าให้
ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัว 
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7) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง
ยุติธรรม (ปปท.) 

1. ปปท. เป็นหน่วยงานใหม่อยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม ประชาชนทั่วไปยังไม่มั่นใจ
ในการท างานตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อาจไม่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบราชการด้วยกัน 
และยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมให้น่าเชื่อถือในการท างาน ดังนั้น ประชาชนฯ จึงเลือกที่จะส่งไป
ยัง ป.ป.ช. มากกว่า 

2. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับของอ านาจรัฐ จึงมักถูกการเมืองเข้าไป
แทรกแซง สั่งการให้ท าตามการบงการได้ มีการเก็บดองเรื่องไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง  

  
8) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
1. การร้องเรียนต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อจ ากัดเฉพาะกรณีการร้องเรียนเรื่อง

คอร์รัปชันที่เกี่ยวโยงกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานราชการไล่ชาวบ้าน
ออกจากที่ดินท ากินทั้งที่เสียภาษี และมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ตัวอย่างที่ จ. อุทัยธานี เป็นต้น 

2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอ านาจลงโทษ เอาผิดผู้ถูกร้องเรียนที่กระท าผิดได้ 
 
9) ศาลปกครอง   
1. การเขียนข้อร้องเรียนไม่เข้าข่ายอ านาจของศาลปกครอง โดยเน้นไปที่ประเด็นการ       

คอร์รัปชันของบุคคล  
2. การเขียนค าประสงค์ขอไม่ชัดเจนว่าจะขอให้ศาลบังคับต่อหน่วยงานทางปกครอง  หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายอย่างไร 
3. ประชาชนไม่มีความรู้ และไม่เข้าใจเงื่อนไขการยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง 

 
 4.1.3 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการ     
คอร์รัปชัน  

 
กลุ่มบุคคลที่รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเรียกร้องการปกครองที่มีความโปร่งใสมักตกเป็นเหยื่อ

ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยงและภัยคุกคามนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ผู้สนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตมักถูกข่มขู่ คุกคาม และบางกรณีอาจถูกสังหารเพ่ือป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลผู้สนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตเปิดโปงการทุจริตสู่สาธารณะ ซึ่งผู้เปิดโปงข้อมูลมักถูกปิดปากโดยการกั กขัง การข่มขู่
คุกคาม และการใช้ความรุนแรง บางครั้งผู้ที่ตรวจสอบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตต้องเผชิญกับข้อกล่าว
หาทางอาญา ซึ่งเป็นการกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ และน ามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง (กฎหมายการต่อต้าน
การหมิ่นประมาท หรือก่อความไม่สงบ หรือกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ) ผู้สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
ที่โดดเด่นอาจถูกกล่าวหา (ด้วยข้อมูลเท็จ) ว่ารับสินบน การกระท าเหล่านั้นไม่เพียงแค่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก และสิทธิในการแสวงหาและรับข้อมูลข่าวสารโดย
ปราศจากการแทรกแซง นอกจากนี้ยังเป็นการท าให้คนอ่ืนๆ หวาดกลัวไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการต้านคอร์รัปชันยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดจากการ
ต้านคอร์รัปชัน เช่น การข่มขู่คุกคาม  ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย การแสดงตนเป็นปรปักษ์   คุกคามต่อ
ครอบครัว  เป็นต้น  การท าร้ายท าลายทรัพย์สิน การละเมิดสิทธิเสรีภาพ  การลักพาตัว การท าร้ายร่างกาย  
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การฆาตกรรม  ใช้อ านาจโดยมิชอบกลั่นแกล้งต่อหน้าที่การงาน  หรือการใช้อ านาจรัฐในการกลั่นแกล้ง 
ตรวจสอบ เช่น การแกล้งตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่รัฐ ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้อง และฟ้องแก้เกี้ยวจากบรรดาผู้
ที่ทุจริต  

ในบางครั้งต้องขัดแย้งกับกลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่ ซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังที่ผ่านมามีผู้แจ้งเบาะแส        
คอร์รัปชันหลายรายต้องถูกลอบสังหาร เช่น กรณีของดาบต ารวจชิต ทองชิต อดีตนายต ารวจชั้นที่ต้อง
ลาออกจากราชการ ด้วยเหตุที่ต้องการยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจด้วยความถูกต้อง ร่วมกับภาค
ประชาชนเปิดโปงขบวนการการเรียกรับส่วยรถบรรทุกของข้าราชการต ารวจระดับสูง จนเกิดกระแสการ
กดดันให้มีการตรวจสอบขบวนการเรียกเก็บส่วยทางหลวงของข้าราชการต ารวจ สุดท้ายต้องมาเสียชีวิตจาก
การถูกลอบสังหาร และจนถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้  

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน โดยยึดโยงกับ พ.ร.บ. 
การคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2546 แต่ก็ยังพบปัญหาที่เป็นในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน หรือคุ้มครอง
พยาน เช่น ยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะด้านเพ่ือปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยาน ความไม่ชัดเจนในอ านาจหน้าที่ใน
แต่ละส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองพยาน ความซ้ าซ้อน และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการคุ้มครองพยาน ไม่มีความชัดเจนในการพิจารณารับการคุ้มครองของผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือ
ตรวจการคอร์รัปชันในคดีที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่เข้าสู่ศาล และได้รับการการคุกคาม หรือ
ผลกระทบ เป็นต้น 
 
4.2 ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัตสิู่การปฏิรูปเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย 
 
 จากปัญหาข้างต้นดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้การปฏิรูปในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันประสบความส าเร็จ 
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ขอน าเสนอบทสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานต้านภัยคอร์รัป
ชันของภาคประชาชนที่ผ่านมา  เพ่ือน าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย ดังต่อไปนี้ 

 
 4.2.1 ข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชัน 

  
1. คดีคอร์รัปชันต้องไม่มีอายุความ ทั้งการฟ้องร้องด าเนินคดีเมื่อตรวจพบ และการติดตามยึด

ทรัพย์สินกลับมาเป็นของแผ่นดิน 
2. จัดตั้งศาลพิเศษเพ่ือพิจารณาตัดสินคดีคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทราบถึงการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน  แต่ไม่แจ้ง

ให้มีการตรวจสอบเพื่อลงโทษผู้กระท าความผิด ถือเสมือนเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดด้วย ต้องได้รับโทษเท่าผู้
ที่กระท าความผิดดังกล่าว 

4. ตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตบรรดานักการเมืองทุกระดับ และยึดทรัพย์ทั้งหมด หลังมี
ค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

5. นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมีมูลค่าไม่เกินหนึ่ง
ล้าน ต้องถูกลงโทษจ าคุกยี่สิบปี และไม่มีสิทธิได้รับการลดโทษ อภัยโทษ 

6. นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมีมูลค่าเกินหนึ่งล้าน
บาท ต้องถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต และไม่มีสิทธิได้รับการลดโทษ อภัยโทษ 

7. นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมีมูลค่าเกินห้าล้าน
บาท ต้องถูกลงโทษประหารชีวิต และไม่มีสิทธิได้รับการลดโทษ อภัยโทษ 
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8. แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรัฐ หาก
หน่วยงานรัฐที่เสียหายไม่ใช้สิทธิฟ้องคดีภายใน 3 เดือน ให้สภาทนายความ หรือองค์กรภาคประชาชนที่ท า
หน้าที่ต้านภัยคอร์รัปชันที่รัฐให้การรับรอง ท าการฟ้องคดีแทนหน่วยงานรัฐที่เสียหายได้ 

9. เพ่ิมบทลงโทษนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชัน โดยก าหนดโทษทางอาญาขั้นต่ า
ตั้งแต่ 20 ปี และก าหนดให้หน่วยงานที่เสียหายต้องฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายชดเชยให้แก่รัฐเป็น
จ านวน ๒ เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น 

10.  เพ่ิมโทษประหารชีวิตสถานเดียวแก่เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ อัยการ ศาล) 
ที่ท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือคอร์รัปชันเสียเอง 

11.  เพ่ิมโทษประหารชีวิตสถานเดียวแก่เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามคอร์รัปชัน (ป.ป.ช. , ป.ป.ท. , ปปง. และ สตง.) ทีท่ าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือคอร์รัปชัน
เสียเอง 

12.  ข้าราชการการเมืองทุกระดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อ ป.ป.ช. และเปิดเผยต่อสาธารณะ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกเวลา หากสงสัยประชาชน
สามารถยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบได้ทันที  

13.  แก้กฎหมายให้นักการเมืองทุกระดับไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
ได้เกิน 2 วาระ (วาระละ 4 ปี)  

14.  หลังมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ให้ท าการ
ถอดยศ ริบคืนเครื่องราชย์ และให้งดบ าเหน็จบ านาญโดยเด็ดขาด 

15.  ก าหนดให้ "การร่ ารวยผิดปกติ" เป็นความผิดอาญา เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ที่ไทยเข้าไปลงนามเป็นภาคีแล้ว 

16.  ประเทศไทยควรเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนของ  Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) สนธิสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน 
(Anti-Bribery Convention) 
 
 4.2.2 ข้อเสนอการปฏิรูปหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
 ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร สาเหตุประการหนึ่ง
คือ หน่วยงานต่างๆที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ยังมีการท างาน            
ที่ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ บางหน่วยงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากผู้มีอ านาจรัฐ ไม่มีความเป็นอิสระ              
ถูกครอบง าได้ หรือท าการทุจริตคอร์รัปชันเสียเอง เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ในฐานะ
องค์กรภาคประชนที่มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันได้พบปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว           
จึงขอเสนอแนวทางเพ่ือปฏิรูปหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้  

1. หน่วยงานดังกล่าวนี้ต้องมีรูปแบบการท างานที่เป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงจากอ านาจรัฐ 
แต่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากสังคม 

2. หน่วยงานดังกล่าวต้องยึดถือหลักการเรื่องความมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
การตรวจสอบและลงโทษผู้กระท าคอร์รัปชัน 

3. หน่วยงานใดที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ตรวจสอบ ไม่รีบด าเนินการ ตรวจสอบให้
เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลา ปล่อยให้คดีขาดอายุความ ต้องถูกตรวจสอบและลงโทษอย่างรุนแรง 
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4. ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานตรวจสอบคอร์รัปชัน ให้สามารถ
ตรวจสอบลงโทษผู้กระท าความผิดได้อย่างรวดเร็ว แต่ละคดีที่ตรวจสอบต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี 

5. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบคอร์รัปชัน ต้องให้ค าแนะน าและตอบค าถามแก่              
ผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนที่ต้องการสอบถามความคืบหน้าในการด าเนินการด้วยความสุภาพ และแสดงถึง              
ความตั้งใจและจริงใจในการท าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติด้วยความไม่สุภาพ หรือแสดงความไม่พอใจ
ต้องถูกลงโทษฐานผิดวินัยร้ายแรง 

6. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องให้การ สนับสนุน
และยอมรับให้มีองค์กรภาคประชาสังคมที่มีผลงานด้านต้านคอร์รัปชันเป็นที่ประจักษ์เข้ามาท างานคู่ขนาน
ร่วมมือด้วย เพราะการเข้ามาช่วยขององค์กรภาคประชาสังคมจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้หน่วยงาน            
ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวประสบความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 

7. การคัดสรรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รั ปชัน              
ต้องให้ได้คนที่มีความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมถึงการผ่านการฝึกฝน
อบรมเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ 

8. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันต้องปกปิดความลับของ            
ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน โดยเบื้องต้นให้พิจารณาว่าต้องเป็นความลับ และปกปิด
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน เพราะผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องจะได้รับผลกระทบ หรือถูกฟ้อง          
แก้เกี้ยวได้ หรือหากผู้แจ้งเบาะแส หรือพยานในคดีคอร์รัปชันถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือ
ร้องเรียน ให้สภาทนายความท าหน้าที่ทนายความเป็นหน่วยงานที่จะดูแลคดีให้ทั้งหมด  

 
 4.2.3 ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน  

 
จากภัยคุกคามภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน             

จึงขอเสนอการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการช่วยราชการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน  
ในสังคมไทย ดังนี้ 

1. รัฐต้องตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี          
เป็นประธาน กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งมาจากภาคประชาชนที่ท างานช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชัน             
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และให้คณะกรรมการนี้มีหน้าที่รับเรื่องร้องและตรวจภาคประชาชนที่เข้ามา
ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชัน 

2. รัฐต้องให้ความคุ้มครองดูแลปกป้องให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบ        
ผู้ชี้ช่องให้เบาะแส และผู้ที่เป็นพยานในคดีคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่           
ผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานป้องกันปราบปรามการคอร์รัปชัน  

3. รัฐต้องจัดตั้งสภาประชาชนต้านคอร์รัปชัน หรือสภาประชาชนส่งเสริมธรรมมาภิบาลให้เป็น
องค์กรมหาชน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคพลเมืองเข้ามาเป็นกลไกถ่วงดุลติดตามตรวจสอบ          
การท างานในทุกหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะในส่วนที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการแถลง       
สรุปการท างานดังกล่าวเป็นประจ าทุกๆ 3 เดือน 

4. ภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชัน หากถูกร้องเรียนว่ามีพฤติการณ์เข้าไป
เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือช่วยเหลือหรือช่วยปกปิดความผิดให้แก่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่        
ของรัฐที่คอร์รัปชันทั้งหลาย หลังจากการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงต้องถูกลงโทษทางอาญา และ      
ถูกห้ามมิให้เข้ามาช่วยราชการต้านภัยคอร์รัปชันอีกต่อไป 
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5. สร้างเครือข่ายแนวลึกในภาคประชาสังคมให้เป็นเสมือนตาข่ายคอยเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ
การคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานของรัฐ 

6. รัฐต้องเปิดเผยและให้ภาคประชาชนรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วน       
ที่ไม่เป็นความลับและไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณประจ าปี นโยบาย        
การพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 

7. รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีรายการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่พลเมือง ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน เช่นให้ความรู้ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
พยานหลักฐาน การท าหนังสือร้องเรียน โดยให้มีการเผยแพร่ไปยังสื่อทุกช่องทางทั้ง ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
และโซเซี่ยลมีเดียต่างๆ  

8. ข้อเสนอแนะในการคุ้มครองประชาชนผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน  
  8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
   1) หน่วยงานผู้ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน ควรเป็นหน่วยงานเดียว 

ที่ท างานครบกระบวนการ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และมีการประสานงานและการบริหารงาน         
ไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ควรถ่ายโอนงานด้านคุ้มครองทั้งหมดให้ส านักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วย 
งานรับผิดชอบ เพราะไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการด าเนินการ ซึ่งควรให้มีส านักงานคุ้มครองพยาน
ที่เป็นหน่วยงานเอกชนมารับผิดชอบงานด้าน นี้โดยตรง  

   2) หน่วยงานผู้ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันจัดท าระบบฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้คุ้มครองพยาน เช่น ความเชี่ยวชาญ ประวัติส่วนตัว  ความเกี่ยวพันธ์กับนักการเมือง  
เป็นต้น เพ่ือความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และความปลอดภัยของพยาน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท่ีจะส่งไปคุ้มครองพยาน ได้ทันท ี 

   3) ปรับปรุงกระบวนการด าเนินคดีอาญาบางประการ เช่น ให้พยานชี้ตัวผู้ต้องหา
โดยใช้วิธีที่ไม่ต้องเผชิญหน้า ก าหนดมาตรการห้ามเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของพยาน การพิจารณา
ปล่อยชั่วคราวคดีร้ายแรงบางประเภท ควรสอบถามพยานประกอบการพิจารณา  

   4) ต้องส่งเสริมกฎหมายและงานของส านักงานคุ้มครองพยานให้เข้มแข็ง            
มากยิ่งขึ้น ด้วยการเพ่ิมงบประมาณและเพ่ิมบุคคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการที่ต้องก าหนดแนวทาง              
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

  8.2 ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
   1) เจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้คุ้มครองพยานต้องผ่านการฝึกอบรมเทคนิควิธีการ              

การคุ้มครองพยานที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการอบรมทางจิตวิทยาทั้งนี้เพ่ือดูแลพยาน และตนเองในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยาน  

   2) เจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองพยานต้องเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะงานคุ้มครองเท่านั้น 
ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 
 4.2.4 ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกค่านิยมที่ดีงาม และวัฒนธรรม            
ทางสังคมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 

 
การแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร สาเหตุประการหนึ่ง

คือ ความอ่อนแอทางมาตราการทางสังคม ในการจัดการลงโทษกับผู้ที่ท าการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อผู้ที่ท า           
การคอร์รัปชันไม่ถูกลงโทษทางสังคม หรือยังกลับได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมส่วนใหญ่อยู่ต่อไป ผู้ที่ท า
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ความผิดยังมีหน้ามีตาในสังคม ยังได้รับความเคารพนับถือ มีฐานะความร่ ารวยเพ่ิมมากขึ้น มีอ านาจบารมี
มากขึ้น จึงท าให้เกิดเป็นค่านิยมใหม่ที่ยอมรับได้และเกิดการเลียนแบบ และท าให้คนรุ่นใหม่ไม่เห็นว่าเป็น
เรื่องที่เสียหายเลวร้ายอะไร สามารถยอมรับได้ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่าผู้กระท าการคอร์รัปชัน              
ไม่ค่อยได้รับการตรวจสอบหรือลงโทษ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ในฐานะองค์กร             
ภาคประชนที่มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชัน จึงขอเสนอแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
และวัฒนธรรมทางสังคมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ดังนี้  

1. รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัวต้องปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในเรื่อง
ของความรู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. รัฐต้องให้การศึกษาแก่พลเมืองในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงสิทธิและ
หน้าที่ในการช่วยปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

3. รัฐต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่พลเมืองรู้สึกรังเกียจการคอร์รัปชัน และให้ถือเป็นหน้าที่
ของพลเมืองทุกคนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย 

4. รัฐต้องให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและทุกวิชา ให้ครูผู้ สอนสอดแทรกเรื่อง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการเป็นผู้ที่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน   

5. รัฐต้องปลูกฝังให้เยาวชนเห็นประโยชน์ในการช่วยปกป้องรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
6. รัฐต้องส่งเสริมและเชิดชูคนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามของคนใน

สังคม 
7. ภาครัฐต้องมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง                

ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรม เป็นหนึ่งในรายวิชาที่ต้องท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน 

8. รัฐต้องออกเป็นข้อบังคับให้หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการใช้ใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

9. ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในสังคมเกิดจิตส านึกและ              
แรงบันดาลใจ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

10.  ส่งเสริมมาตรการลงโทษทางสังคม (Social sanction) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมทางสังคม           
ด้วยการคว่ าบาตรผู้ที่ถูกตัดสินว่าทุจริต โดยเปิดเผยค าตัดสิน ประวัติส่วนตัวต่อสาธารณะ 

11.  สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ส าคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม 
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนท าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในกล่อมเกลา ปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกที่ดี
งามในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการขัดเกลามาตั้งแต่ระดับเยาว์วัย เช่น จากการอบรมปลูกฝังตั้งแต่           
ระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สิ่งต่างๆ ในตัวบุคคลที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก และติดตัวบุคคล                
โดยได้รับปลูกฝั ง  การอบรม ถ่ายทอดจากสถาบันทางสั งคมที่ ส าคัญ เช่น สถา บันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น ท าให้แฝงฝังอยู่ในส านึกของของบุคคลหนึ่งๆ ได้แก่ การปลูกฝัง
อุดมการณใ์นการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันที่น าไปปฏิบัติได้จริง และมีอิทธิพลต่อระบบคิด และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย
อันดีงามที่พึงปรารถนา การปลูกฝังให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา และต้องการแก้ไขปัญหาสังคม มุ่งหวัง          
ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน โดยสร้างเสริมความเชื่ออ านาจภายในตน           
ให้ตระหนักรู้ และเชื่อในศักยภาพและความสามารถของตนเองในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน หรือกระท า            
สิ่งใดๆ ตามอุดมการณ์ของตน และมีแนวโน้มที่จะแสวงหาข้อมูล เพ่ือแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น            
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ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในการใช้วิจารณญาณอันประกอบด้วยหลักธรรมทางศาสนา และ
คุณค่าของตนเองเป็นพื้นฐานในการเข้าร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 

12.  องค์ กรทางสั งคม  ได้ แก่  สถาบันครอบครั ว  สถาบันปกครอง  สถาบัน เศรษฐกิ จ 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เช่น สถาบันครอบครัวอบรม
เลี้ยงดูเอาใจใสทั้งทางรางกายและจิตใจ การแนะน า อบรม สั่งสอนและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี           
ในการเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ของสังคมตามค่านิยมอันดีงามของครอบครัว  สถาบันทางศาสนาท าหน้าที่
ยกระดับจิตใจของประชาชนให้ละอายต่อบาป เป็นต้น สถาบันปกครองมีกฎหมายส่งเสริม และเอ้ืออ านวย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันในทุกระดับอย่างจริงจัง และปลอดภัย     
มีมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดที่มีผลบังคับใช้ได้จริง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วองค์กรที่ส าคัญที่ถือว่า            
มีอิทธิพลต่อกระบวนคิด และการเรียนรู้ทางสังคมมากองค์กรหนึ่งก็คือ องค์กรสื่อควรท าหน้าที่เผยแพร่
ค่านิยมท่ีดีงาม สร้างรูปแบบสื่อสารการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่ระดับท้องถิ่น การเผยแพร่ค่านิยมเคารพคนดี
รังเกียจคนโกงอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

13.  ประชาชน และองค์กรภาคประชาชนผนึกก าลัง หรือการรวบรวมพลังของปัจเจกชนแต่ละคน
เข้าไปเป็นกลุ่ม ชมรม หรือองค์กร เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวโดยอาศัยกลยุทธ์การผนึกก าลังซึ่ง มีเทคนิคคือ            
   13.1. การมีส่วนร่วม  ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) 
การมีส่วนร่วมนั้นต้องเกิดจากความเต็มใจและความเข้าใจที่จะเข้าร่วมเพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรในการแก้ไขปัญหา 2) กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม และ 3) การมีส่วนร่วมต้องมีพ้ืนฐานของ
เสรีภาพ อิสระที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกในการมีส่วนร่วมหรือไม่ ต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญ  
   13.2. ความเป็นหนึ่งเดียวที่จะแสดงพลังของประชาชนมาสู่การมีส่วนร่วม เช่น มี
กิจกรรมร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืนของ
จิตส านึก และเจริญขึ้นในจิตใจของประชาชนผู้มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนก่อเป็นกระแสสังคม และขยายส่วนร่วม
ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ เพ่ือมาร่วมแก้ปัญหา และขยายการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขั้น 

14.  การผลิตจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นมาแล้วซ้ าอยู่เสมอเพ่ือ
ป้องกันการเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ือมีจิตส านึกมีความคงทน โดยการเสริมแรงจากองค์กรทาง
สังคม เช่น การปลูกฝัง ขัดเกลามาตั้งแต่ระดับเยาว์วัย (จากการอบรมปลูกฝังตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว 
ชุมชน โรงเรียน) จนถึงปัจจุบัน เช่น คนไทยทุกคนต้องเป็นพลเมืองดี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และสังคม 
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมองค์กรที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการ
คอร์รัปชัน เป็นต้น 

 
 4.2.5 ข้อเสนอต่อองค์กรภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยตรวจสอบคอร์รัปชัน 
 
 1. ภาคประชาชนต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันเป็นสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนที่พึงปฏิบัติ  
 2. ภาคประชาชนต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เท่าทันกลุ่มเสี่ยงที่จะท าการคอร์รัปชัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ และหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 3. ภาคประชาชนควรมีการเสริมสร้างองค์ความรู้  โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานระหว่างกัน รวมถึงการประเมินผลการท างานของตนเอง เพ่ือเสริมสร้าง            
ความเข้มแข็งในกลุ่มที่ท างานเฉพาะด้าน และเพ่ิมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของคนท างานให้เกิด
ความหลากหลายทางแนวคิด วิธีการปฏิบัติ และแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชัน 
 4. ภาคประชาชนต้องท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยอาศัยจุดแข็ง หรือความถนัดเฉพาะด้านของ
แต่ละกลุ่มที่มีมาเสริมเติมเต็ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความสามารถด้านการสื่อสารมวลชน กลุ่มที่มีความหมาย
ด้านการหาข่าวแบบเกาะติด เจาะลึกในแต่ละประเด็น กลุ่มที่มีความสามารถด้านกฎหมายกลุ่มที่มี
ความสามารถด้านการการศึกษาวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ใหม่  เมื่อมารวมกันเป็นเครือข่ายจะท าให้ภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
 5. ภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยราชการท างานป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ต้องมี         
ความมุ่งม่ันในการท าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือจากสังคม ตรวจสอบด้วยความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
รวมถึงองค์กรภาคประชาชนต้องมีการตรวจสอบกันเอง เพ่ือมิให้มีผู้เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ         
จากการนี้  
 6. องค์กรตรวจสอบภาคประชาชน หรือภาคประชาชนที่ท างานด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ต้องแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น เปิดเผยรายรับรายจ่ายขององค์กรต่อสาธารณะ   
 7. หากองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน หรือภาคประชาชนที่ท างานด้านการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ ไปท าการเรียกรับผลประโยชน์เสียเอง เพ่ือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด ต้องมีองค์กรที่รัฐก าหนด
เข้ามาตรวจสอบและลงโทษ 
 
 4.2.6 ข้อเสนออ่ืนๆ 

  
 1. ภาครัฐต้องเปิดกว้างด้านความคิด และการกระท าโดยให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างแท้จริง ตั้งแต่การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน หรือการเฝ้าระวัง และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิผล
มากกว่าการให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตามระเบียบที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว และให้ภาคประชาชนเข้าร่วม
อบรม สัมมนาตามโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐก าหนด  
 2. ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และแผนการด าเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมา        
ภิบาล เพ่ือแสดงถึงโปร่งใสตรวจสอบได้ และประชาชนสามารถติดตาม สอบถาม รวมถึงแสดงความคิดเห็น
ได้ตามขอบเขตกฎหมายก าหนด เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด  
 3. ภาครัฐควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือสร้างเสริมความโปร่งใส โดยจัดสรรเงินที่ได้จากการยึดคืนเงิน           
คอร์รัปชันส่วนหนึ่งมาจัดตั้งกองทุน เพ่ือให้ประชาชนสามารถขอรับกาสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการ 
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน จัดตั้งหน่วยงานให้เป็นศูนย์กลาง                
ในการรับข้อมูล ข่าว เพื่อประสานกับเครือข่ายต่างๆ ในการรับแจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชันของหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ 
 4. ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันท าให้ต้นทุนความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันสูงมากขึ้น เพ่ือท า
ให้ผู้ที่คิดจะท าคอร์รัปชันเกิดความกลัว และเห็นถึงความไม่คุ้มค่าในการเสี่ยงท าคอร์รัปชัน 
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 5. แก้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้ยุบเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) และยุบเลิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ให้เหลือเพียงเทศบาลนครและเทศบาลต าบล 
 6. ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ ต้องผ่านหลักสูตรการเป็นผู้น า
ท้องถิ่นจากสถาบันการอบรมของรัฐที่ท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง         
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 7. ในการเลือกตั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นให้แยกการเลือกตั้งนายกฯ กับสมาชิกออกจากกัน 
 8. ให้มีการแก้กฎหมายการเลือกตั้งในกรณีที่นักการเมืองลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ           
ห้ามมิให้ผู้นั้นลงสมัครรับเลือกตั้งอีกในครั้งถัดไป 
 9. ห้ามมิให้นักการเมืองทุกระดับเข้าไปเป็นกรรมการของหน่วยงานสาธารณะกุศลต่างๆ เช่นวัด 
มูลนิธิ ศาลเจ้า เป็นต้น เพ่ือหวังผลประโยชน์หรือเพ่ือใช้เป็นผลประโยชน์ทางการเมือง 
 10. ให้มีการยกเลิกการใช้ธนบัตรราคา 500 บาท และ 1,000 บาท เปลี่ยนมาใช้ธนบัตรรุ่นใหม่
ในทันที ให้เวลาผู้ครอบครองธนบัตรรุ่นเก่าน ามาแลกเปลี่ยนภายในก าหนดหนึ่งเดือน และต้องแสดงที่มา
ของเงินที่น ามาแลกเปลี่ยนกรณีท่ีมากกว่าหนึ่งแสนบาท เพ่ือลงโทษแก่ผู้ที่ได้เงินมาจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 11. ผู้ที่ชี้ช่องหรือให้เบาะแสการคอร์รัปชัน จนสามารถน าคนผิดมาลงโทษและยึดทรัพย์กลับมา  
เป็นของแผ่นดินได้ สมควรได้รับรางวัลจ านวน 5 % ของราคาทรัพย์ที่ยึดได้ แต่สูงสุดแต่ละครั้งได้รับ           
ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 12. ให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งในระดับหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับ 7 ในทุกๆ 2 ปี 
และจะโยกย้ายกลับที่เดิมภายในระยะเวลา 2 ปีไม่ได้  
 13. นักวิชาชีพคนใดที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการคอร์รัปชัน ให้สภาวิชาชีพนั้นถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และข้ึนบัญชีด าไว้อย่างน้อย 5 ปี  
 



 
 

          บทท่ี 5 
 

โมเดลและข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

5.1 โมเดลภาคประชาชนแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 
 
 จากข้อการวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามการคอร์รัปชัน และน าเสนอข้อเสนอในบทที่ 4 โดยถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้าน             
คอร์รัปชัน วิธีการ และกระบวนการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของพลเมืองโดย SWOT 
Analysis และ PESTLE Analysis เป็นกรอบความคิดหลัก ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของพลเมือง ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของสังคมไทย คือ 
การขาดความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการท างาน และขาดการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มี
อ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน เช่น การไม่ เก็บรักษาความลับของผู้ยื่นเรื่อง
ร้องเรียน แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ บางกรณีมีเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนบางคน น าเรื่องที่มีการ
ร้องเรียนไปแจ้งต่อผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าการคอร์รัปชัน ส่งผลให้ผู้ร้องตกอยู่ในอันตราย นอกจากนี้ที่พบ
มากและท าให้เรื่องร้องเรียนที่ส่งไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แต่ไม่ได้รับการตรวจสอบ คือกรณีที่
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ด้วยวิธีการโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องที่
เกี่ยวกับการร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐทีถู่กร้องเรียนว่ามีการคอร์รัปชัน ท าให้กลุ่มที่คอร์รัปชันทราบเรื่อง 
จึงสามารถแก้ตัวให้พ้นผิด โดยอ้างว่าผู้ร้องอาจจะเข้าใจผิดว่ามีการคอร์รัปชัน (ทั้งๆ ที่มีการคอร์รัปชัน
เกิดข้ึนจริง) แล้วบิดเบือนว่าเป็นความผิดพลาดในการท าเอกสารบ้าง ไม่มีเจตนากระท าความผิดบ้าง พร้อม
ทั้งรับปากว่าจะรีบด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนเข้าใจผิด ว่า เรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวไม่ได้มีการคอร์รัปชัน แต่เป็นความผิดพลาดโดยไม่มีเจตนา เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนจึง
ท าการสรุปเรื่องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่พบมูล
ความผิด มีความเห็นสมควรให้ยุติเรื่อง ท าให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าการ
ตรวจสอบและลงโทษ ท าให้กลุ่มผู้กระท าความผิดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ต้องถูกตรวจสอบและลงโทษ 
กรณีดังกล่าวนี้ได้ท าให้ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนได้รับความผิดหวัง และสิ้นศรัทธาต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน เนื่องจากตนเองต้องเสี่ยงภัยอันตรายในการส่งข้อมูลการคอร์รัปชัน 
แต่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่กลับท างานอย่างไร้ประสิทธิภาพ หรือในบางกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ตรวจสอบ (สตง.) ไปมีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มของผู้กระท าการคอร์รัปชันเสียเอง เมื่อมีการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนเข้ามาให้ตรวจสอบ จึงหาวิธีช่วยเหลือหรือชี้ช่องให้ผู้กระท าการคอร์รัปชันพ้นผิด เช่นแนะน าให้ท า
การแก้ไขเอกสารที่จะเป็นหลักฐานในการกระท าความผิด หรือในบางกรณี ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนเข้าใจผิดใน
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงส่งเรื่องร้องเรียนไปผิดหน่วยงาน ท าให้เรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบ จึงควรมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานที่สามารถท างานประสาน
สอดคล้องกัน เช่นสร้างระบบการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบคอร์รัปชัน   
 จากประสบการณ์การท างานของภาคประชาชน นอกจากตัวอย่างปัญหาข้างต้นอันเป็นอุปสรรค
หรือจุดอ่อนที่ภาคประชาชนได้รับ ในการเสียสละเข้ามาช่วยเหลือราชการเพ่ือแก้ปัญหาคอร์รัปชันของ
สังคมไทย ยิ่งไปกว่านั้นคือหน่วยงานรัฐทั้งหลายต่างผลักภาระความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เช่น การถูก
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กลุ่มที่คอร์รัปชันฟ้องร้องแก้เกี้ยว และยังมีความเสี่ยงจากภัยอันตรายที่ผู้กระท าการคอร์รัปชัน กระท าต่อ
ประชาชนที่เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือราชการในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน     
 นอกจากนั้น หน่วยงานตรวจสอบคอร์รัปชันทั้งหลายยังขาดหน่วยงานกลางศูนย์บริการแบบเสร็จ 
One – Stop Service Unit ที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมข้อมูล และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกัน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรภาค
ประชาชน รับเรื่องร้องเรียนจากการคอร์รัปชัน ท าให้เป็นภาระของประชาชนที่ต้องร้องเรียนไปหลาย
หน่วยงาน  
 สิ่งที่ต้องแก้ไขคือรัฐบาลต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน หรือคุ้มครอง
พยาน ที่ยังขาดหน่วยงานกลางเพ่ือให้มีการด าเนินงานให้ความคุ้มครองพยานที่ครอบคลุม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสต้องประสานหน่วยงานหลายหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคุ้มครองพยาน กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้ลงนามใน MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วประกอบด้วย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะด้านเพ่ือปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยาน ความไม่ชัดเจนใน
อ านาจหน้าที่ในของแต่ละหน่วยงาน ทีท่ าหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน เกิดความซ้ าซ้อน ไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพอส าหรับระเบียบที่ใช้ในการพิจารณา เพ่ือให้การคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ที่ยื่นเรื่อง
ร้องเรียน และพยานที่รู้เห็นการคอร์รัปชัน ในระหว่างที่รอการไปเป็นพยานในศาล  
 การท างานของภาคประชาชนที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 
เกือบทั้งหมดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท างานด้วยตนเอง ท าให้ต้องท างานควบคู่กันไประหว่างงานหลัก
ประจ าเพ่ือหาเลี้ยงชีพ และการท าหน้าที่ของภาคประชาชนที่ช่วย เหลือราชการในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปฃัน อาจท าให้เกิดสภาพที่มีการท างานไม่ต่อเนื่อง อันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันของภาคประชาชน ดังนั้น การตั้งกองทุนหรือมูลนิธิ
เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการท างานภาคประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จึงเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 จากแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น 1 ใน 7 เรื่อง ที่ถูกก าหนดให้เป็นสาระส าคัญในการร่าง
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของพลเมือง ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยค านึงถึงการเชื่อมโยงกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มีอ านาจและบทบาทในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐแบบบูรณาการ โดย
เน้นการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงจากภาคประชาชนไปยังภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 นอกจากนี้ ภาครัฐควรเพ่ิมกลไกในการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
คอร์รัปชันที่เกิดขึน้ โดยเปิดช่องทางให้เข้าถึงได้ง่ายและท าได้จริง ทั้งในเชิงโครงสร้างกระบวนการเทคโนโลยี
ที่มีคุณค่าคุณประโยชน์และคุณธรรมของการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบให้สอดคล้องและสอดรับกัน 
เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและ
ร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่างๆของตนเอง ร่วมกับความรู้ และวิทยาการทางเทคโนโลยี
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ที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการเป็นผู้รับแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมกันรับผิดชอบใน
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนด้วย  
จากการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย สามารถน ามา
สร้างโมเดลภาคประชาชนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ดังนี้ 
   

ภาพที่ 5.1 โมเดลภาคประชาชนแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
5.2 ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 
 
 การประยุกต์โมเดลแก้ปัญหาคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ ป.ป.ช. ปปท. สตง. 
ผู้ตรวจการ/คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือ  การศึกษา
ครั้งนี้เสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการด าเนินงาน รวมถึงการสร้าง
เครื่องมือ โอกาส และแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน
ดังนี้ 
 
 
 

รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม ่2558 

การตรวจสอบ 
ก ากับ-ควบคุม 
การใช้อ านาจรัฐ 

 

หน่วยงานกลาง 

ป.ป.ท. สตง. ผู้ตรวจการ
/กสม. 

ป.ป.ช. 

รับเรื่อง ตรวจสอบ คุ้มครอง เยียวยา 

 

ประชาชน 

กองทุน 
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 5.2.1 ข้อเสนอต่อรัฐบาล 
 
 1. รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ความ
เชี่ยวชาญ เทคนิคและการเชื่อมโยงกระบวนการท างานระหว่างองค์กรต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกันให้
สามารถร่วมมือในการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินการในเบื้องต้นของการร่วมมือ คือ มี
หน่วยงานกลางศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop Service Unit เป็นผู้รับผิดชอบในการในการปฏิบัติงาน 
ท าหน้าที่ส านักงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล  และส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกัน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชน รับเรื่องร้องเรียน
การคอร์รัปชัน รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอต่อคณะกรรมการร่วม การด าเนินการในรูปแบบ
ศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop Service Unit เพ่ือลดภาระให้แก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ที่จะต้องร้องเรียนไปยังหลายองค์กรให้สามารถแจ้งมายังจุดบริการนี้
เพียงจุดเดียว   
 2. รัฐบาลจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันภาค
ประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐธรรมนูญ เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชันภาคประชาชน หรืออาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้ง
เบาะแสคอร์รัปชันตามเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง 
แต่อยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. หรือ สตง. เช่นกัน เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายให้
ถูกต้อง และไม่เป็นแหล่งหาประโยชน์แหล่งใหม่   
 
 5.2.2 ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการคอร์รัปชัน 
 
 1. ป.ป.ช. ปปท. สตง. ผู้ตรวจการ/คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม มี
หน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนว่าควรส่งต่อไปยังหน่วยงานใด เพ่ือให้ถูกตรงกับเรื่องร้องเรียนนั้นๆ เสนอ
มาตรการในการด าเนินการในประเด็นคอร์รัปชันทุกมิติ ตรวจสอบ คุ้มครอง พิทักษ์ เยียวยาอย่ างเป็น
รูปธรรมภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร ซึ่งเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการท างานในแต่ละองค์กร  
 คณะกรรมการร่วมรับผิดชอบ และด าเนินการตามข้อเสนอมาตรการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการคอร์รัปชันในแต่ละกรณี สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบของแต่ละองค์กรนั้นๆ   
 2. คณะกรรมการร่วมพัฒนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้เสนอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนกฎหมาย ระเบียบของแต่ละองค์กร เพ่ือสามารถสร้างระบบการด าเนินงานที่
สอดคล้องกันระหว่างองค์กรต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม สอดประสานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรได้นั้น จ าเป็นที่
จะต้องมีการยกร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพ่ือออกแบบกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวโดยเฉพาะ  ซึ่งต้องเป็น
กฎหมายที่ระบุถึงในส่วนของบทบาทหน้าที่ใหม่ว่าจะต้องมีการด าเนินงาน  แต่ละบทบาทหน้าที่ระบุถึง
องค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ ความรู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงานของแต่ละองค์กรเป็นส าคัญ  
 นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวควรจะถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับบทบาทองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญต่างๆ ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก าหนดสาระส าคัญในการปฏิรูปของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2558) ที่ได้ก าหนดอย่างชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ได้แก่ 1) ความ
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เป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง 2) สิทธิเสรีภาพของพลเมืองส่วนสาระส าคัญในข้อ 3) การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของพลเมือง และสาระส าคัญในข้อ 4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของพลเมือง  

 3. คณะกรรมการร่วมมีส านักงานส่วนกลางเป็นศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop Service Unit 
หน่วยงานทั้งหมดประสานงานร่วมกันในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายให้สามารถ
ร่วมกันตั้งหน่วยงานกลาง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน คัดกรองเรื่องร้องเรียน
ก่อนส่งคณะกรรมการร่วมจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน สรุปเสนอมาตรการ
ด าเนินการตรวจสอบคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร ซึ่งเป็นการลดความ
ซ้ าซ้อนของการท างานในแต่ละองค์กร โดยคณะกรรมการร่วมรับผิดชอบ และด าเนินการตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการร่วมในแต่ละกรณี ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบของแต่ละองค์กรนั้นๆ   
 ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานส่วนกลางศูนย์บริการแบบเสร็จ One 
– Stop Service Unit ได้ เพียงหน่วยงานเดียว โดยไม่ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานอย่างที่ผ่านมา เพ่ือให้
ด าเนินการตรวจสอบการคอร์รัปชันในกรณีต่างๆ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางศูนย์บริการแบบเสร็จ One – Stop 
Service Unit ท าหน้าที่เป็นศูนย์ให้ด าเนินการขั้นต่อไป   
 4. มีหน่วยงานเฉพาะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือพยานที่ผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองจากการเป็นพยาน ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส ซึ่งจะมาให้ หรือได้ให้
ข้อเท็จจริง เบาะแส หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ปปท.) ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 หมวด 9/1 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เพ่ือเป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน โดยด าเนินการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการคุ้มครองพยานใน
คดีอาญา พ.ศ. 2546  
 ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาแก่พลเมืองดี ที่ได้รับผลกระทบจากการเสียสละเข้ามาช่วยเหลือราชการ
ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน โดยอาจให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เช่น หากหน่วยงานร่วมรับเรื่องเข้า
ระบบแล้ว  ต่อมาผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ถูกผู้ทีก่ระท าการคอร์รัปชันฟ้องร้อง ต้องมีการจัดหา
ทนายดูแลช่วยเหลือในการต่อสู้คดีความให้ ต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดี
ความ และให้การช่วยเหลือหรือการเยียวยาค่าใช้จ่าย แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสเรื่อง              
คอร์รัปชันให้ได้รับการช่วยเหลือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเป็นต้น 
 
 5.2.3 ข้อเสนอต่อภาคประชาชน 
 
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ถือเป็นบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะประสบความส าเร็จได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาคประชาชน 
ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐและนักการเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่ท าการคอร์รัปชันมากที่สุด จะไม่สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ เนื่องจากทราบดีว่าประชาชนซึ่ง
เป็นพลังส่วนใหญ่ของสังคม มีเป็นจ านวนมากอยู่ในทุกที่ทุกจุดในสังคม หากลุกขึ้นมาท าหน้าที่ในการ
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ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน จะท าให้การคอร์รัปชันลดลงทันทีเนื่องจากไม่สามารถท าได้โดยง่าย
อีกต่อไป  
 แต่การที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและลงโทษ  เพ่ือป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง หรือป้องกัน
ไม่ให้ได้รับความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน จากขบวนการคอร์รัปชันทั้งหลาย  
 
  



บรรณานุกรม 
 

Ackerman, J. M. 2005. Social accountability in the public sector:  
 A conceptual discussion. Washington, DC: World Bank. 
Adison Aei (2555). SWOT Analysis. ค้นวันที่ 30 พฤษาคม 2558  จาก  
 http://adisonx.blogspot.com/2012/10/swot-analysis.html 
Cecchini, M. 2003. Active citizenship: Adult learning and active citizenship, 
 lifelong learning and active citizenship. Retrieved January 10, 2014, from 
 http://www.eaea.org/cecchini.com. 
Coleman, J. S. 1971.).  Resources for social change: Race in the United States. 
 New York: Wiley-Interscience.  
Dalton, R. J.  2008. Citizenship norms and expansion of political 
 participation. Political Studies, 56, 76-98. 
Faulks, K. 2000. Citizenship. New York: Routledge. 

Josef, H. & Veldhuis, R. 2006. Indicators on active citizenship for democracy  - 
 the social, cultural and economic domain: Paper by order of the 
 Council of Europe for the CRELL-network  on active citizenship for 
 democracy at the European commission's joint research center in Ispra, 
 Italy. Retrieved January 10, 2014,, from 
 http://crell.jrc.ec.europa.eu/ActiveCitizenship/Conference/03_ 
 AbsVeldhuis.pdf. 
Marshall, T. H. 2002. Citizenship and social class. In B.S. Turner & P. 
 Hamilton (Eds.), Citzenship: Critical concept volume II pp. 5-44.  
 New York: Routledge. 
McClosky, H. 1968. Political Participation : Internationnal Encyclopedia of the Social 
 Sciences New York: Macmillan and Free Press. 
Milbrath, L. W., & Goel, M. L. 1977. Political participation. 2nd ed.. 
 Chicago: Ran Me Nally College Publishing. · 
Thomas L. Wheelen และ J. David Hunger. 2002. Strategic Management and Business 
 Policy. Prentice Hall. New Jersey 
Thompson, D. 1970. The democratic citizen: Social science and democratic 
 theory in the twentieth century. Cambridge, England: Cambridge 
 University Press. 
Turner, B.S. (Ed.). 1993. Citizenship and social theory. London: Sage Publications. 

 



87 
 

Verba, Sidney, and Norman H. Nie. 1972. Participation in America: Political 
 Democracy  and Social Equality. New York: Harper & Row. 
Verba, Sidney, Norman H. Nie, and Kim Jae-On. 1979. Participation and Political 
 Equality: A Seven Nation Comparison. London: Cambridge University Press. 
กระทรวงยุติธรรม. 2551. ค าแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003. 
 กรุงเทพมหานคร:  บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์.  2547.  กลเม็ดเด็ดปกคอร์รัปชั่น.  กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย. 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2557. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
 และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2560). นนทบุรี:  คณะกรรมการ
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับองค์กรรัฐธรรมนูญ และส านักงาน ป.ป.ท. 
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. 2557. ภาพรวมและกรอบแนวคิดร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป 
 2558. เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปประเทศ. ค้นวันที่ 30 มกราคม 2558  จาก 
 http://www.rnnthailand.com 
คมสันต์  โพธิ์คง. 2557. การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย. 
 www.facebook.com/komsarn.pokong/posts/679630162078821?fref=nf 
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน. 2555. ข้อเสนอเพื่อการปฎิรูปและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน.  
 การประชุมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2555 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555  
 ห้องประชุม 306-308 อาคารรัฐสภา 2 
ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ.  2547. จบัชีพจรประเทศไทย : ตัวช้ีวัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล.  
 นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า 
ถวิลวดี บุรีกุล เลิศพร อุดมพงษ์ และ วรลักษณ์ สงวนแก้ว. 2557.  
 เปิดข้อเสนอปฏิรูปกลไกต้านคอร์รัปชัน. ค้นวันที่ 30 มกราคม 2558  จาก 
 http://www.bangkokbiznews.com   
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประจักษ์ บุญยัง เฉลิมศักดิ์ จันทิม. 2557. 3 องค์กรปราบทุจริตจับมือท า 3 
 ข้อเสนอถึง คสช.. ที่มา http://www.thairath.co.th/content/439700 
บวรศม ลีระพันธ์. 2558. การจัดการเชิงกลยุทธ์. ค้นวันที่ 30 พฤษาคม 2558  จาก 
 http://www.slideshare.net/borwornsom/leadership-in-disease-control-
 workshop-strategic-management-2015420-updated  
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. 2548. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม. นนทบุรี: 
 สถาบันพระปกเกล้า 
ปกรณ์ ปรียากร. 2558. การท างานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. รัฐธรรมนูญฉบับ
 ปฏิรูปเป็นอย่างไร. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. 1 (1) มกราคม 2558. 25-26  
ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม.  2552.  ป.ป.ช. จะแข็งแกร่งการเมืองภาคประชาชนต้องเข้มแข็ง.  สรุปการ

บรรยาย ณ โรงแรมแกรนด์  เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 

 

http://www.bangkokbiznews.com/
http://www.slideshare.net/borwornsom/leadership-in-disease-control-
http://www.slideshare.net/borwornsom/leadership-in-disease-control-


88 
 

มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย. 2556. ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน. ค้นวันที่ 25 
 พฤศิกายน 2558  จาก http://www.transparency-thailand.org/thai/ 
รัชนี แมนเมธี และพิศอ าไพ สมความคิด. 2557. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน.  
 กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า 
วิชา มหาคุณ. 2557. “วิชา” ชี้ไทยสอบตกโกงทุกปี ต้องถอนรากแก้ หนุน คสช.ปฏิรูป ไม่
 ปรองดองทุจริต. ค้นวันที่ 30 มกราคม 2558  จาก
 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000064086 
วิทยากร  เชียงกูล.  2551ก.  การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างได้ผล.  ค้นวันที่ 30 มกราคม 

2558  จาก http://witayakornclub.wordpress.com 
วิทยากร  เชียงกูล.  2551ข.  แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย.  ค้นวันที่ 30 

มกราคม 2558  จาก http://witayakornclub.wordpress.com 
วิทยากร  เชียงกูล.  2551ค.  ปัจจัยท่ีจะช่วยป้องกันและลดการทุจริตคอรัปชั่น.  ค้นวันที่ 30 

มกราคม 2558  จาก http://witayakornclub.wordpress.com 
วิทยากร  เชียงกูล.  2551ง.  มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศ

ไทย.  ค้นวันที่ 30 มกราคม 2558  จาก http://witayakornclub.wordpress.com 
วีระ  สมความคิด และพิศอ าไพ คิดชอบ.  2552.  การส ารวจสถานภาพองค์กรภาคประชาชนด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศ  พ.ศ. 2551.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า. 

วีระ  สมความคิด และพิศอ าไพ คิดชอบ. 2554. องค์ความรู้ของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชัน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า 

วีระ สมความคิด. 2557. การปราบปรามการทุจริต. เอกสารประกอบค าบรรยายโครงการสัมมนา  
 “สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย” สัมมนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ  
 “การปฏิรูปประเทศไทย : ด้านการต่อต้านการทุจริต” วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557  
 สถาบันพระปกเกล้า 
สมัชชาปฏิรูประดับชาติ. 2557. ปฏิรูประบบตรวจสอบ ขจัดคอร์รัปชัน ข้อเสนอจากเวทีพัฒนา
 ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด.   
สังศิต  พิริยะรังสรรค์.  2549.  คอร์รัปชันแบบเบ็ดเสร็จ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน. 
สังศิต  พิริยะรังสรรค์.  2549.  ทฤษฎีคอร์รัปชัน.  กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดีการพิมพ์ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. 2551. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555. กรุงเทพมหานคร:   
 กระทรวงยุติธรรม 
สุรินทร์ พิศสุวรรณ. 2557. แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย. ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2558 จาก 
 http://fit.or.th 
แสงรวี ไทยด าริ. 2550. ความไว้วางใจในการบริหารรัฐกิจกับความเป็นพลเมือง ของประชาชนใน
 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

http://witayakornclub.wordpress.com/
http://witayakornclub.wordpress.com/


89 
 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย). 2557. ข้อเสนอต่อสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ปฏิรูประบบ
 ตรวจสอบ ขจัดคอร์รัปชัน ข้อเสนอจากเวทีพัฒนา ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:  
 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด.   
อรุณี  ปริศนานันทกุล. 2554. มุมมองของนิสิตนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 และการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานวิชาการส่วนบุคคล. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 
 หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 
อาทิตย์ วงษ์สง่า. 2554. SWOT Analysis. ค้นวันที่ 30 พฤษาคม 2558  จาก
 pirun.ku.ac.th/~fscippn/PhysKM/Storage/KMStorage1.htm 
อ านาจ บุบผามาศ และคณะ. 2552. คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) 
 ฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการต่างประเทศ, ส านักงานคณะกรรมการ
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เอกกมล เอ่ียมศรี.  2554. PEST Analysis การท าความเข้าใจใน “ภาพรวม” ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง. 
 ค้นวันที่ 30 พฤษาคม 2558  จาก  https://eiamsri.wordpress.com 
เอกวินิต พรหมรักษา. 2555. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง. ค้นวันที่ 30 พฤษาคม 
 2558  จาก http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/swot-analysis-swot-
 swot-humphrey-swot-2.html) 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

 

 

ภาคผนวก ก. 
 

กรณศีึกษาบทบาทพลเมืองในทางการเมืองทีส่ าคัญในการเสรมิสร้างประชาธิปไตย
ในด้านต่างๆ รวมถึงเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน 

 
 บทบาทพลเมืองในทางการเมืองในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในด้านการป้องกันและปราบปราม
การคอร์รัปชัน โดยเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมงานหรือเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน
(คปต.) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 ปี ที่น ามาเสนอเป็นตัวอย่างในงานวิจัยนี้ จ านวน 20 กรณี 
แบ่งเป็น 4 ภาคๆ ละ 5 กรณ ีดังต่อไปนี้  
 
 1. ภาคกลาง 
  
  1.1 กรณีเชื่อว่านายกองค์กรบริหารส่วนต าบลร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งหนึ่งของอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีทุจริตในการจัดซื้อพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดรถ
แทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า   
  ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2551 นายก อบต. ไปติดต่อเพ่ือสอบราคารถแทรกเตอร์ แจ้งให้
ทราบว่า รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ทางจันทบุรีศูนย์แทรกเตอร์แจ้งให้
ทราบว่า รถแทรกเตอร์ยี่ห้อยูโร ขนาด 90 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อยูโรเม็ด ราคาซื้อขายอยู่ที่ 
1,600,000 บาท ภายหลังที่นายก อบต.ทราบราคาซื้อขายรถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้าแล้ว เมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2551 นายยก อบต. เสนอเรื่องขอจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่อสภา อบต. เพ่ือให้
อนุมัติซื้อรถแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้า เป็นเงินจ านวน 2 ,000,000 บาท ซึ่งสภาได้อนุมัติตามที่นายก 
อบต. เสนอ  
  ประมาณเดือนกันยายน 2551 ภายหลังที่สภา อบต. อนุมัติวงเงินให้แล้ว นายยก อบต. ไป
ติดต่อบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เพ่ือสอบราคาแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้า 
ทางบริษัทแห่งนี้ได้เสนอรถแทรกเตอร์ยี่ห้อยูโร ซึ่งผลิตในประเทศจีน พร้อมทั้งเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อยูโรแม็ก 
ในราคารวม 1,600,000 บาท โดยทางบริษัทแจ้งให้นายก อบต. ทราบว่ารถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า
ดังกล่าว มีบริษัทอีกแห่งหนึ่งเป็นผู้น าเข้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต. หนองรี อ.เมือง จ. ชลบุรี 
  ต่อมาเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม 2551 นายยก อบต. ได้ติดต่อไปยังบริษัทแห่งหนึ่งที่
จังหวัดชลบุรี เพ่ือขอซื้อรถแทรกเตอร์ยี่ห้อยูโร และเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อยูโรแม็ก ทางบริษัท ได้ส่งช่างของ
บริษัท มาพบนายยก อบต. พร้อมทั้งจัดรายละเอียดเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้ามาเสนอ โดย
นายยก อบต. และบริษัทแห่งนี้ มีข้อตกลงกันว่า อบต. จะซื้อรถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าจากบริษัทแห่ง
นี้ โดยนายยก อบต. จะแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุ ที่นายยก อบต. สามารถสั่งการ
ได้ในการจัดซื้อ โดยให้ทางบริษัทจะจัดหาบริษัทเข้ายื่นสอบราคาในการซื้อขายรถแทรกเตอร์ และเครื่องตัด
หญ้า เพ่ือให้ดูเสมือนว่า มีการสอบราคาอย่างเป็นธรรม โดยตกลงกันว่าผลต่างของราคารถแทรกเตอร์และ
เครื่องตัดหญ้ามาแบ่งปันกัน ซึ่งบริษัท ตกลงที่จะหาบริษัทเข้ามายื่นซองสอบราคา บริษัท ได้มอบรายชื่อที่
อยู่ที่บริษัทท่ีเข้าร่วมยื่นซองสอบราคาให้แก่นายก อบต. จ านวน 5 บริษัท  
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  หลักฐานที่เชื่อว่ามีการทุจริต 
  1. อบต. มิได้ท าการสอบราคาก่อนจะประกาศสอบราคา  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2551 ภายหลังที่นายก อบต. ได้ท าการตกลงบริษัทที่ร่วมกันทุจริตแล้ว ด้วยความไม่สุจริตและประพฤติมิ
ชอบของนายยก อบต. ได้สั่งการให้ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. จัดท าเอกสารอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการสอบราคา 
โดยมีเจ้าหน้าที่หญิงผู้หนึ่ง อ้างว่าเป็นผู้สอบราคารถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ที่มีการจ าหน่าย
อยู่ในท้องตลาด ซึ่งความจริงแล้วมิได้ท าการสอบราคารถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางตามที่อ้าง 
แต่เจ้าพนักงานพัสดุท าการก าหนดราคารถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ตามที่นายยก อบต. สั่งการให้
เจ้าพนักงานพัสดุได้เสนอราคากลางรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 85 แรงม้า ในราคา 970,000 บาท ราคา
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางราคา 750,000 บาท พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ที่มีผู้มอบให้ไว้ โดยเสนอให้นายยก อบต. พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ได้พิจารณาเห็นชอบราคาพัสดุ
ตามท่ีเจ้าพนักงานพัสดุเสนอ  
  2. การตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ชอบ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยนายก อบต. ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544 ข้อ 21 (1)(6) และข้อ 22 ทั้งนี้
ด้วยเหตุว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาท่ีนายก อบต. ได้มีต าสั่งแต่งตั้งขึ้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 ข้อ 22 ทั้งนี้ด้วย
เหตุว่าด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ซึ่งเป็นผู้แทนของชุมชนหรือประชาคม ก าหนดให้ นายก อบต. 
แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับพัสดุที่จะท าการจัดซื้อ  ดังนั้นกรรมการเปิดซองสอบราคา
ในส่วนที่เป็นตัวแทนชุมชนนั้น จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ การที่นายยก อบต. แต่งตั้ง
กรรมการผู้เปิดซองราคา โดยที่บุคคลทั้งสองเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์และ
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง กับทั้งปรากฏว่ากรรมการผู้เปิดซองราคาคนหนึ่งมีส่ วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร
องคก์รบริหารส่วนต าบล โดยมีฐานะเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดากับรองนายกองค์กรบริหารส่วนต าบล กับทั้ง
กรรมการตรวจรับพัสดุก็เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ด้วยเหตุว่ากรรมการผู้มี
หน้าที่ตรวจรับพัสดุ ก็เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง 
การที่นายยก อบต. มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการในการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่
มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การกระท าของนายยก อบต. จึงน่าเชื่อว่าใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ หรือโดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   
  3. การจัดซื้อพัสดุเป็นการฮั้วการสอบราคา  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 นายยก อบต. 
ออกประกาศองค์กรบริหารส่วนต าบล เพ่ือสอบราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง โดย
ก าหนดให้ยื่นซอง และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551  
  ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการส่งประกาศสอบราคาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์และเครื่องตัด
หญ้าให้แก่บริษัทต่างๆ นั้นองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ จัดส่งให้แก่บริษัทที่มีการก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น เพียง 
5 บริษัท โดยองค์กรบริหารส่วนต าบล มิได้จัดส่งประกาศให้แก่บริษัท ฯ หรือคณะบุคคล ในท้องที่จังหวัด
จนัทบุรีแต่อย่างใด การกระท าดังกล่าวขององค์กรบริหารส่วนต าบลจึงเป็นการกระท าการกีดกันไม่ให้บุคคล
อ่ืนเข้ายื่นซองสอบราคากับทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีสองบริษัททราบก่อนที่องค์กรบริหารส่วนต าบลจะ
ประกาศสอบราคา พฤติการณ์ดังกล่าวท าให้เชื่อได้ว่านายก อบต.กับบริษัททั้งสองได้มีการตกลงร่วมกันใน
การเสนอราคาซ้ือรถแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทที่ตกลงกันไว้เป็นผู้ชนะ 
ท าให้เชื่อได้ว่านายยก อบต. แห่งนี้มีเจตนาที่จะกีดกันมิให้บริษัทอ่ืน ๆนอกจากทั้ง 5 บริษัท ที่มีการก าหนด
ไว้ตั้งแต่งต้น เข้าร่วมแข่งขันราคาในครั้งนี้  
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  4. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาท าการเปิดซองสอบราคาเป็นไปโดยไม่ชอบ    การ
เปิดซองสอบราคาเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน  2551 เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้
ด้วยเหตุว่า ตามประกาศในการสอบราคาขององค์กรบริหารส่วนต าบลในข้อ 4.4 ซึ่งก าหนด ให้ผู้ เสนอราคา 
ส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถแทรกเตอร์ ตัดหญ้า ไหล่ทางเพ่ือประกอบการพิจารณา
ในการสอบราคา ซึ่งปรากฏว่าทั้ง สามบริษัทมิได้แนบแคตตาล็อกมาให้กรรมการเปิดซองพิจารณา ซึ่งตาม
ประกาศจัดซื้อก าหนดไว้ว่าหากผู้ยื่นซองสอบราคาไม่แนบคุณลักษณะเฉพาะมาด้ วย กรรมการจะไม่รับ
พิจารณาราคา แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการเปิดซองกลับยอมรับซองสอบราคาของทั้งสามบริษัทไว้พิจารณา 
ทั้งที่คุณสมบัติของผู้ยื่นซองมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ จัดซื้อ ประกอบกับเอกสารที่
บริษัท ยื่นซองแนบมาในใบเสนอราคานั้น ก็เป็นเพียง ภาพถ่ายรถแทรกเตอร์ ที่จะเสนอขาย โดยไม่มี
คุณสมบัติของรถแทรกเตอร์ที่ เสนอขาย พร้อมทั้งส่งหนังสือรับรองการขายกระบอกไฮโดรลิค และ
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ซึ่งมิใช่รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดซื้อแต่อย่างใด การที่คณะกรรมการเปิดซองราคาแล้วพบเห็นว่าผู้ยื่นซองไม่ได้แนบรายละเอียดมาตามที่
ก าหนดในประกาศ และยอมรับเอาซองสอบราคามาท าการพิจารณา แล้วมีความเห็นว่าบริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และน าเสนอเอกสารต่างๆ ให้นายยก อบต. อนุมัติใน
การสั่งซื้อ 
  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจใน
การอนุมัติให้มีการสั่งซื้อรถแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ โดยมิชอบก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา น าเอกสารมา
ให้นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ นายกฯชอบที่จะตรวจสอบเอกสารต่างๆว่าผู้เสนอราคา
ต่ าสุดนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาเห็นชอบให้มีการซื้อขาย การที่นายกฯ
อนุมัติเห็นชอบให้มีการซื้อขายทั้งที่ทราบดีว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศสอบราคาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล กับทั้งนายก อบต. ก็ทราบดีว่าราคาที่ผู้เสนอราคามานั้น เป็นราคาที่สูงกว่าที่มี
การซื้อขายในท้องตลาด แทนที่นายก อบต. ในฐานะผู้มีอ านาจในการสั่งการให้มีการยกเลิกสอบราคาได้ แต่
กลับสั่งการให้มีการอนุมัติให้มีการซื้อรถแทรกเตอร์ การกระท าของนายก อบต. จึงเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  
  รถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าซื้อมาในราคาแพง พัสดุไม่ได้มาตรฐาน การซื้อขายรถ
แทรกเตอร์พรอ้มเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขององค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ เป็นการซื้อขายที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ เพราะเป็นการซื้อขาย รถแทรกเตอร์เละเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ได้ รถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางที่ท าการซื้อมานั้น เป็นการ
ซื้อขายที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง กล่าวคือ รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อยูโร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางในราคา  1 ,998,000 บาท เป็นการซื้อในราคาที่สูงมากกว่า
ท้องตลาด ทั้งนี้ ด้วยเหตุว่าราคารถแทรกเตอร์ ยี่ห้อยูโร ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ที่มีการซื้อขายกันในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการขายแบบผ่อนช าระ 3 ปี มีการซื้อขายกันเพียง 849,000 บาท 
ส่วนเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดติดตั้งท้ายรถแทรกเตอร์ มีราคาซื้อขายกันในราคาระหว่าง 390 ,000 บาท 
ถึง 640,000 บาท เมื่อน าเอาราคารถแทรกเตอร์กับเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ก็จะมีราคาซื้อขายกันเพียง 
1,489,000บาท การที่นายก อบต. ท าการอนุมัติให้ท าการซื้อขายรถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
มาในราคา1,998,000 บาท จึงเป็นการซื้อพัสดุมาในราคาแพงเกินความจริงท าให้ราชการเสียหาย ประกอบ
กับรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ที่องค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ท าการจัดซื้อมานั้น เป็นรถ
แทรกเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะไม่สามารถน าไปตัดหญ้าไหล่ทางได้ รถ
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แทรกเตอร์ที่ซื้อมาทางองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งนี้ น าไปจอดไว้ในโรงเก็บรถโดยไม่มีการน ามาใช้ การ
กระท าของนายยก อบต. จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
  กรณีการทุจริตนี้จะพบว่ามีการวางแผนร่วมกันทุจริตระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับ
บริษัทเอกชน โดยมีข้าราชการร่วมกันกระท าความผิดด้วย การทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นี้ เกิดข้ึนจากนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการไม่กลัวเกรงความผิด ทั้งที่มีกฎหมาย และมีกฎระเบียบการ
บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก ซึ่งมีความละเอียดรัดกุมพอสมควร สาเหตุที่คน
เหล่านี้ไม่กลัวเกรงความผิด เนื่องจากเห็นว่าในหน่วยงานราชการแทบทุกแห่งก็มีเรื่องทุจริตแทบทั้งสิ้ น แต่
น้อยครั้งน้อยรายมากที่คนที่ทุจริตจะถูกจับได้ไล่ทัน นอกจากนี้จะพบว่าคนทุจริตถูกลงโทษน้อยมากๆ เมื่อ
เทียบกับความผิดที่ท ากันตลอดเวลาแทบจะทุกหน่วยงานราชการ ที่ส าคัญคือผลตอบแทนความเสี่ยงในการ
ท าทุจริตมันดูคุ้มค่าเสี่ยงอย่างมาก เพราะมันหมายถึงผลประโยชน์มากมาย สามารถสร้างความร่ ารวยอย่าง
ทันตาเห็น นักการเมืองท้องถิ่นจ านวนมากก่อนเข้าสู่ต าแหน่งก็ไม่ได้มีฐานะหรือทรัพย์สินเงินทองอะไร 
ภายหลังเข้ามาต ารงต าแหน่งไม่นานทรัพย์สินเงินทองก็ไหลมาเทมา มีฐานะความร่ ารวยผิดปกติขึ้นมาทันที 
ผลประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากมาย ทั้งเงินค่าเซ็นอนุมัติโครงการต่างๆ การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ค่าขนขยะ เงินใต้โต๊ะ เงินเหล่านี้ได้มาเนื่องจากนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
อ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาต คนทุจริตเหล่านี้มักไม่กลัวความผิด เนื่องจากคนที่จะ
กล้าตรวจสอบมีน้อย ถ้ามีการร้องเรียนก็มีขบวนการให้ความช่วยเหลือจากพวกที่ร่วมกันทุจริต หรือพวก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบที่รอรับผลประโยชน์เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือให้พ้นจากความผิด อย่างที่
ทราบกันดีในระบบราชการส่วนใหญ่ก็มีการทุจริตทั้งสิ้น การขอให้ช่วยเหลือการวิ่งเต้นให้พ้นจากความผิดมี
อยู่แทบทุกหน่วยราชการ การแก้ปัญหาทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าให้ทุกอย่างเกิดการ
โปร่งใส โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเปิดเผยโปร่งใส เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จับตาเฝ้าระวัง หากปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดการดูแล 
ตรวจสอบ ลงโทษกันเอง โดยไม่มีภาคส่วนอื่นๆเช่นภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การแก้ปัญหาทุจริตคอร์
รัปชันก็ยากที่จะประสบความส าเร็จได้    
 
  1.2 กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
  ในปี 2547 รัฐบาลได้มีนโยบายการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน (สย.4) ทางสพฐ.จึง
แจ้งมายัง สพท. ให้แจ้งให้โรงเรียนต่างๆ เสนอโครงการไปยัง สพท. โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการไปยัง สสพท.ชบ.1 ทั้งสิ้น 17 โครงการ ซึ่งถือว่ าเป็น
โรงเรียนที่เสนอโครงการมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ สพท.ชบ.1 ได้อนุมัติทุกโครงการ ดังนี้ 
  งานที่ 1  ทาสีรั้วโรงเรียน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 29 เม.ย. – 9 พ.ค. 47 จ านวน
นักเรียน ปฏิบัติงาน  12  คน 
  งานที่ 2 งานปรับปรุงพ้ืนห้องและกระจกหน้าต่างห้องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 30 เม.ย. – 9 พ.ค. 47 จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน  10  คน 
  งานที่ 3 งานทาสีใต้อาคาร 1 และ อาคาร 4 ทาสีรั้วโรงเรียน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
29 เม.ย. – 30 พ.ค. 47 จ านวนนักเรียนปฏิบัติงาน  11  คน 
  งานที่ 4 (ไม่มีเอกสาร) 
  งานที่ 5 (ไม่มีเอกสาร) 
  งานที่ 6 ท าความสะอาดและขนทรายในคลองเทศบาลส่วนที่อยู่ในโรงเรียน ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 5 มิ.ย. – 31 ก.ค. 47 จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน  17  คน 
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  งานที่ 7 ปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม และจัดแต่งแหล่งเรียนรู้บริเวณโดยรอบ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 22 พ.ค. – 30 พ.ค. 47 จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน 8  คน 
  งานที่ 8 ท าความสะอาดโรงอาหารของโรงเรียน (2 ชุด) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 23 
พ.ค. – 26 พ.ค. 47 จ านวนนักเรียนปฏิบัติงาน  26  คน   

 งานที่ 9 ขัดสนิท และทาสีโต๊ะ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7 ก.ค. – 25 ก.ค. 47 จ านวน
นักเรียน ปฏิบัติงาน  12  คน  ในวงเงิน 11,400 บาท  
  งานที่ 10 ท าความสะอาดซ่อมหนังสือห้องสมุด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 19 ก.ค. – 
27 ก.ค. 47 จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน  17  คน 
  งานที่ 11 (ไม่มีเอกสาร) 
  งานที่ 12 ท าความสะอาดกระจกหน้าต่างอาคารชั่วคราว ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 19 
มิ.ย. – 26 ก.ย. 47 จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน  15  คน 
 งานที่ 13 ท าความสะอาดอาคารเรียนชั่วคราว ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 เม.ย. – 26 ก.ย. 47 
จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน  10  คน 
  งานที่ 14 เทคอนกรีตโรงจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน (2 ชุด) ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 12 มิ.ย. – 24 ก.ค. 47 จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน  15  คน ในวงเงิน 15,000 บาท 
  งานที่ 15 (15.1) ปรับผิวทาชแล็คซุ้มไม้สัก ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 14 ส.ค. – 28 
ส.ค. 47 จ านวนนักเรียนปฏิบัติงาน  14  คน (15.2) ซ่อมแซมทาสีอาคารพยาบาล ระยะเวลาในกา ร
ปฏิบัติงาน 10 ก.ค. – 28 ส.ค. 47 จ านวนนักเรียนปฏิบัติงาน  17  คน 
  งานที่ 16 (ไม่มีเอกสาร) 
  งานที่ 17 ซ่อมทาสีอาคารพยาบาล ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ก.ค. – 28 ส.ค. 47 
จ านวนนักเรียน ปฏิบัติงาน  11  คนในวงเงิน 28,000 บาท 
 
  ประเด็นที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริต คือ 
  ประเด็นที่ 1 โดยโครงการ สย.4 จะเริ่ม 7 เมษายน 2547 – 30 กันยายน 2547 ผล
ปรากฏว่าไม่มีนักเรียนมาท าโครงการเลยแม้แต่คนเดียว  กระทั่งประมาณเดือนกันยายน 2547 ทาง 
สพท.ชบ.1 ได้แจ้งมายังทางโรงเรียนให้ท าเรื่องเบิกเงินตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งผู้อ านวยการใน
ขณะนั้น ได้มอบหมายให้ครูช่างด าเนินการท าเรื่องขอเบิกเงินให้ทันเวลาที่ก าหนด ซึ่งครูช่างคนนี้กับพวกได้
น าเอกสารการลงเวลาท างานและใบส าคัญรับเงินมาให้นักเรียนเซ็น จ านวนเงินรวมที่เบิกจ่ายในครั้งนี้
ทั้งหมด 416,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
  ข้อสังเกต  1) น่าเชื่อว่าเป็นการเซ็นย้อนหลัง เพราะมีรายชื่อนักเรียนบางคนลงเวลาท างาน
ซ้ าซ้อน และท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนที่ลงไว้กับทางโรงเรียนจริง  
       2) การลงเวลาการปฏิบัติงานของนักเรียนในแบบลงเวลาส าหรับนักเรียน
ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละงาน เช่น งานที่ 8 (ชุด 1) งานที่ 15 ชุด 2 กับงานที่ 
17 ชุด 1 เป็นงานเดียวกัน และระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเดียวกัน  
     3) นักเรียนบางคนมีรายชื่อมาท างาน และเบิกจ่าย แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่
ได้มาท างาน  (ท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเป็นเท็จครั้งที่ 1)    
 
   หลังจากที่อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้น ได้เบิกเงินมาหมดแล้ว ประมาณปลาย
เดือน ตุลาคม 2547 มีการร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยังศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดชลบุรี  และสพท.ชบ1. ให้
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ตรวจสอบ ต่อมาต้นเดือนพฤศจิกายน 2547 ทาง สพท.ชบ.1 ส่งเจ้าหน้าที่มาท าการสอบสวน โดยมีรอง ผอ.
สพท.ชบ.1 ซึ่งเป็นสามีของเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนแห่งนี้ ได้เรียกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมา
สอบสวนข้อเท็จจริง พบว่า  นักเรียนให้การตรงกันว่า นักเรียนได้ลงชื่อในแบบลงเวลาส าหรับนักเรียน
ผู้ปฏิบัติงาน และเซ็นชื่อในใบส าคัญรับเงินจริง แต่นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติงานตามนั้น และไม่ได้รับเงินจากทาง
โรงเรียนแต่อย่างใด 
  เมื่อทางอดีตผู้อ านวยการ กับพวกทราบว่ามีการร้องเรียนการทุจริต จึงให้นักเรียนมา
ปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2547 จนถึงปี 2550 ทั้งท่ีโครงการ สย.4 (ปี 2547) หมดโครงการไปแล้ว  
  ต่อมา  ในปี 2548 มีโครงการ สย.4 อีก ทางโรงเรียนก็ท าโครงการอีก และมีพฤติการณ์ที่
น่าเชื่อว่าทุจริต เช่น ให้นักเรียนที่ท างานได้ 160 บาท , 320 บาท ท าเรื่องเบิก 1,000 บาท ทุกคน  ซึ่งกลุ่ม
ครูจ านวนหนึ่งได้ท าการยื่นเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อวันที่  11 กันยายน 2549 โดยยื่นไป
ยัง สพท.ชบ.1 และ สตง.ภาค 2 ชลบุรี ทางสพท.ชบ.1 ได้ส่งคณะกรรมการมาสอบหาข้อเท็จจริง โดยมี
ผู้อ านวยการโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง เป็นประธานสอบสวน ปรากฏว่าผู้อ านวยการท่านนี้มีความสนิทสนมกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนเป็นอย่างดี  ผลสรุปการตรวจสอบพบว่าผู้อ านวยการโรงเรียนที่ถูก
ร้องเรียนกับพวกไม่มีความผิด เนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการไปก่อน (วันที่ 29 กันยายน 
2549)  ในส่วนของ สตง. ภาค 2 ยังไม่ด าเนินการสอบสวนแต่อย่างใด ทั้งท่ีควรจะแจ้งเรื่อง เพ่ือระงับการท า
เรื่องเกษียณอายุราชการ จึงเป็นข้อสังเกตที่น่าเชื่อว่ามีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิดให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบ (สามารถท าเรื่องเกษียณอายุราชการได้ เพ่ือมีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จ บ านาญ ทั้งท่ียังอยู่ระหว่างถูกร้องเรียนเรื่องทุจริต)  
  ต่อมาทางเขตพ้ืนที่ได้มีการแก้ไขเรื่องเงินที่เขาเบิกไป เพ่ือให้ใกล้เคียงที่ท าหลักฐานใหม่ 
โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินของ สพท.ชบ.1 โดยมีผู้อ านวยการ สพท.ชบ.1 อยู่ในขณะนั้น
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งร่วมช่วยกันแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเป็น
เท็จครั้งที่ 2)  
  ภายหลังจากมีผู้อ านวยการโรงเรียนคนใหม่ก็มีการแต่งตั้งกรรมการจาก สพท.ชบ.1 มา
สอบสวนอีก แต่ก็ไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง เพราะกรรมการตรวจสอบมีความสนิทสนมกัน  
  ทางผู้ร้องเรียน ได้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมไปยัง สตง.ภาค 2  ผอ.สตง. ภาค 2 เมื่อตรวจดู
เอกสารแล้วก็เห็นว่าอดีตผู้อ านวยการฯ กับพวกผิดหลายคน แต่ก็ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงส่งเรื่องไปยัง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีหนังสือสั่งมายัง สตง.ภาค 2 ให้ด าเนินการสอบสวน ปี 2550 ทาง สตง.ภาค 2 
ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ขั้นแรกได้ตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ช่างฯ ก่อน ผลปรากฏว่าทางโรงเรียนไม่มีต้น
ขั้วให้ตรวจสอบ ซึ่งทาง สตง.ภาค 2 ได้ท าการสอบสวนตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2550 จนถึงเดือนมีนาคม 
2551 ทาง สตง. ได้เรียกครูผู้ร้องเข้าไปคุยว่าเรื่องต่างๆ ที่ร้องไปนั้น จะตรวจสอบเพียง 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ
เรื่องโครงการ สย.4   เรื่องโรงอาหาร และเรื่องพัสดุช่างเท่านั้น  
  นอกจากโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังมีประเด็นที่น่าสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้  
  (1) อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน ได้อนุญาตให้เพ่ือนของตน เข้ามาท าการรื้อถอนโรงอาหาร
ราคาล้านบาทเศษ พร้อมอาคารอีกหลายหลังในบริเวณโรงอาหารไปโดยไม่มีการประมูล ต่อมาเพ่ือนอดีต
ผู้อ านวยการท่านนั้น ได้น าเหล็กบางส่วนมาคืน (วันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2551) ภายหลังปรากฏว่าทางราช
พัสดุพ้ืนที่ชลบุรี อนุญาตให้ทางโรงเรียนน าเหล็กที่มีการทุจริต(หลังจากเขาน ามาคืนบางส่วน) ไปขาย  ทั้งๆ 
ที่เรื่องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ ทางราช
พัสดุให้ผู้อ านวยการอีกท่านหนึ่งมาขอร้องผู้ที่ติดตามเรื่อง และเป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่าอย่าส่งเรื่อง
ร้องเรียนเรื่องโรงอาหารอีกเลยเรื่องจะได้จบ เพ่ือเขาจะได้ช่วยให้จบได้โดยมีครูท่านหนึ่งนั่ งฟังอยู่ด้วย 
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ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ราชพัสดุบางคนปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ
โดยทุจริต ท าให้รัฐได้รับความเสียหาย มีความพยายามช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 
  (2) อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้น ได้น ารถยนต์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียนไปใช้ส่วนตัว 
  กรณีการทุจริตนี้จะพบว่านอกจากอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนแห่งนี้ จะทุจริตโดยไม่เกรง
กลัวว่าจะได้รับโทษแล้ว ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ แทนที่จะรีบด าเนินการ
ตรวจสอบและลงโทษอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา กลับไปร่วมมือกันช่วยเหลือปกป้องไม่ให้ผู้กระท าความผิด
ต้องได้รับโทษอีกด้วย 
 
  1.3 ความไม่โปร่งใสในการประมูลซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจชนิดระนาบเดียว
ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 ในปี 2548 มีโครงการ Mega-project โดย รมต.สธ.ในขณะนั้น ก าหนดให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ในกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง(วพบ.) ได้รับเครื่องเอกซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจชนิดระนาบเดียวใน
ปีงบประมาณ 2551 โดยให้ใช้เงินของ กทม. (ขณะนั้น วพบ. มีเครื่องชนิดสองระนาบเพียงเครื่องเดียวใช้งาน
มานาน 13 ปี) โดยประธานคณะท างานพัฒนาระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
ก าหนดราคากลางไว้ 40 ล้านบาท แม้ต่อมาโครงการ Mega-project จะล้มไปแต่ กทม. ได้จัดสรรให้ วพบ. 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเช่นเดิม  

 หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการก าหนดร่าง TOR ซึ่งตาม
ประกาศซื้อเลขที่ 2/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551  ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวนสองราย ในเวลาที่
ผ่านมาค่าเงินที่เปลี่ยนไปและการแข่งราคาท าให้เครื่องมีราคาถูกลงและสินค้าตาม TOR ไม่ควรมีราคาเกิน
ประมาณ 31 ล้านบาทเป็นอย่างมาก (รพ.ราชวิถีประมูลได้ในราคา 24 ล้านแถม Echo 1 เครื่อง)  

 ผลการประมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2551 บริษัทที่หนึ่งเสนอราคาต่ าสุดที่ 39.5 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นราคาที่สูงเกินราคาตลาดมากเชื่อได้ว่ามีการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม (ฮ้ัวประมูล) ท าให้
กรรมการไม่ยอมรับราคาดังกล่าว เนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน กทม.ซึ่งมาจากภาษีประชาชน 
โดยมีหลักฐานการเสนอราคาจากบริษัทที่สองจ านวน 25 ล้านบาท และบริษัทที่หนึ่งเคยขายให้แก่
โรงพยาบาลแห่งอ่ืนในราคาเพียง 22.5 ล้านบาท เมื่อเพ่ิมอุปกรณ์ตาม TOR น่าจะมีราคาสูงสุดไม่เกิน 31 
ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทที่หนึ่ง ได้พยายามต่อรอง เพ่ือให้กรรมการเปลี่ยนแปลงมติและเสนออุปกรณ์
เพ่ิมเติมซึ่งมูลค่าเพียง 1.5 ล้านบาท และมีข่าวลือปลดหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ กดดันให้มีการประชุมอีกครั้ง
วันที่ 28 มกราคม 2552 ซึ่งกรรมการยังคงยืนยันไม่รับราคาเช่นเดิม  

 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการบริหาร วพบ. โดย ผอ.วพบ.เป็นประธาน ได้มีการ
ประชุมและมีมติให้มีการหมุนเวียนผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพมหานครเป็นวาระ คราวละ 2 
ปี ผอ.วพบ.ได้ออกค าสั่ง วพบ. 45/2552 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552  ให้ นายแพทย์คนใหม่ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจแทน อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจที่ไม่ยอมรับการเสนอราคาที่สูงเกินจริง ทั้งที่ความเป็น
จริงอดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจคนดังกล่าว เพ่ิงจะด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจได้เพียง 1 ปี 2 เดือน
เท่านั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อว่ามีการใช้อ านาจที่ไม่ชอบธรรม ไม่โปร่งใส เพ่ือต้องการก าจัดผู้ที่เข้า
ไปขัดขวางทางการทจุริตคอร์รัปชัน 
  1. มีหลักฐานที่เชื่อว่ามีการฮ้ัวประมูลอย่างชัดเจน การล้มประมูลเพื่อป้องกันความเสียหาย
แก่ราชการ แต่กรรมการกลับถูกกล่าวหาว่าล้มประมูลเนื่องจากไม่ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทที่ชนะการ
ประมูล มีหลักฐานอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่ากรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์อยู่
ตรงไหน หากมีกรรมการบางคนที่ล้มการประมูลดังกล่าวเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์จริง คงมีการตั้ง
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กรรมการตรวจสอบแล้วจากผู้มีอ านาจ ผู้มีอ านาจคงไม่มาใช้วิธีการกดดันกรรมการอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุด
อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ ต้องถูกให้ออกจากต าแหน่งหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โดยอ้างถึงวาระ 2 ปี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการด ารงต าแหน่งจริง ใครกันแน่ที่เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ หรือผู้มีอ านาจ
ใน วพบ. ซึ่งท าตัวเป็นผู้ก ากับการประมูลมาโดยตลอด 
  2. การประชุมกก.บริหาร วพบ. (4 ก.พ.52) ใกล้เคียงวันล้มประมูล (28 ม.ค.52) และมี
ค าสั่งเปลี่ยนตัวหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจอย่างรวดเร็วในวันที่ 12 ก.พ.52  โดยไม่มีความผิด มีการอ้างวาระซึ่งไม่
เคยมีธรรมเนียมมาก่อน ไม่สนใจความเห็นของแพทย์ในศูนย์ฯ และหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจคนดังกล่าวก็ยังอยู่
ในต าแหน่งไม่ครบวาระ 2 ปีด้วยซ้ า เรื่องนี้เป็นนิทานหมาป่ากับลูกแกะหรือเปล่า มีความเกี่ยวข้องกับการ
ล้มประมูล โดยผู้หวังจะได้รับประโยชน์โดยมิชอบ เกิดความผิดหวังเนื่องจากมีการล้มประมูลเสียก่อน จึงเกิด
การล้างแค้นใช่หรือไม่ เมื่อหมอคนนี้ไม่ยอมท าตามผู้มีอ านาจๆก็เปลี่ยนเอาคนใหม่เข้ามาแทน 

 3. นอกจากนี้ในการประมูลเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ราคา 65 ล้าน
บาท มีผู้เข้าแข่งเพียงสองรายซึ่งเป็นคู่แข่งรายเดิม กรรมการพยายามเรียกร้องให้มีผู้เข้าแข่งมากกว่า 2 ราย 
เพ่ือป้องกันการฮ้ัวที่จะเกิดขึ้นอีก แต่ผู้มีอ านาจใน วพบ.ได้ตระหนักถึงปัญหานี้หรือไม่ ไม่กลัวว่าราชการจะ
ได้รับความเสียหายหรือ ท าไมยังท าเฉยอยู่ได้ หรือหวังผลประโยชน์จากการฮั้วที่จะเกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่ 

 การเสนอราคาที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีความผิดในมาตรา 4 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 ตามเอกสารใบเสนอ
ราคาเครื่องเอ็กซ์เรย์ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper FD10 โดยบริษัทฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 เสนอราคาต่อวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานคร ในข้อก าหนด
คุณสมบัติเดียวกันหรือเหนือกว่าที่ปรากฏในร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในราคา 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีข้อแตกต่างในประเด็นส าคัญ 3 ข้อ 
ซึ่งอาจท าให้ราคาน าเสนอโดย บริษัท เมดิคเทค อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด สูงกว่า 25,000,000 (ยี่สิบ
ห้าล้านบาทถ้วน) อยู่ 3 ประการ ได้แก่   
  1. Dynamic 3 D road mapping ซึ่งเป็น software application ส าหรับการตรวจ
เอ็กซ์เรย์สามมิติ ปรากฏในเอกสารร่างมอบเขตงาน (TOR) ข้อ 4.2.8.6.4 ประเมินมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 
บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะและมูลค่าของเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจของ
บริษัทที่หนึ่ง แสดงความแตกต่างของเครื่องเอ็กซ์เรย์ ซึ่งบริษัทที่หนึ่งชนะการประมูลที่โรงพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี กับเครื่องที่น าเสนอในการประมูลของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครนี้ ครั้งนี้ 
ข้อ 4.2.9 
  2. เครื่องก าหนดไฟฟ้าแรงสูงส าหรับเครื่องเอ็กซ์เรย์ ก าลังไฟสูง 100 กิโลวัตต์ (kW.) 
มูลค่าประมาณ 1,300,000 บาท 
  3. software ส าหรับระบบ Picture Archive and Communication System (Cardiac 
PACS) เพ่ือการรับส่งข้อมูลและภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ประเมินมูลค่าไม่เกิน 2 ,900,000 
บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  
  โดยเครื่องมือ และ software เพ่ิมเติมมูลค่ารวมทั้ง 3 ข้อไม่เกิน 6,200,000 บาท (หกล้าน
สองแสนบาทถ้วน) รวมมูลค่าทั้งสิ้นจึงไม่ควรเกิน 31 ,546,999 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
ราคานี้ต่ ากว่าราคาเสนอขายต่ าสุดในการประมูลคือ 39 ,000,000 บาท ก็ยังมีราคาสูงกว่าที่คณะกรรมการ
ประเมินไว้อยู่มาก เป็นเหตุให้คณะกรรมการปฏิเสธการรับราคาที่บริษัท ซีเมนต์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดที่เสนอมา 
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  ต่อมาบริษัทที่หนึ่ง ได้ขอต่อรองเสนออุปกรณ์เพ่ิมเติมในวันที่ 24 และ 28 มกราคม 2552 
เสนอเพ่ิมขนาด flat detector และระยะเวลาประกัน flat detector และ X-ray มูลค่ารวม 1,500,000 
บาท เพ่ือขอให้คณะกรรมการฯ เปลี่ยนแปลงมติ แสดงย้ าถึงการเสนอราคาสูงกว่าความจริง ดังนั้น  
คณะกรรมการจึงได้ประชุมในวันที่ 28 มกราคม 2552 ยืนยันความเห็นเดิมว่า มีการหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล และมีมติขอยกเลิกการประมูลซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจสวนหัวใจชนิด
ระนาบเดียว และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการฯ น าเรื่องที่เชื่อว่ามีการฮ้ัวประมูลเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบต่อไป    
  กรณีการทุจริตนี้จะพบว่ามีการวางแผนร่วมกันทุจริตระหว่างข้าราชการระดับสูงกับ
บริษัทเอกชน ที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นคือ มีการโยกย้ายข้าราชการที่ดีที่กล้าออกมาขวางทางการทุจริต ท า
ให้ข้าราชการที่ดีเสียขวัญ และหมดก าลังใจในการช่วยปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ทางราชการ  คนที่ได้
ประโยชน์คือคนทุจริต แต่รัฐและประชาชนได้รับความเสียหาย  
 
  1.4 ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง มี
พฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่อไปนี้ 
   
  1. โครงการบูรณะฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง 6 โครงการ เป็นเงิน 
4,333,000 บาท ผู้บริหารและพนักงานองค์กรบริหารส่วนต าบลบางคนร่วมกันปิดงาน และหาผู้รับงานโดย
แบ่งผลประโยชน์กัน ท าให้งานก่อสร้างถนนลาดยางไม่ได้ตามแบบและพังเสียหายอย่างรวดเร็ว ซึ่งส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 ตรวจพบตามหนังสือที่ ตผ 0029/2457 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 แต่ผู้บริหาร
และข้าราชการองค์กรบริหารส่วนต าบล ไม่ด าเนินการให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ใช้งานได้ ท าให้การเดินทางไป
ติดต่อราชการที่องค์กรบริหารส่วนต าบลอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากทางช ารุดมากซึ่งเมื่อส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 ตรวจพบ ได้มีการวิ่งเต้นจนเวลาล่วงเลยไปกว่า 2  ปี ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 1 ยังไม่ด าเนินการเรื่องนี้แต่อย่างใด (สงสัยว่าจะมีเจ้าหน้าที่ สตง.บางคนไปรับผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ ตามที่พวกทุจริตแฉไว้หรือไม่? อย่างไร?) 
  2. โครงการก่อสร้างคูน้ าดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 งบประมาณ 361 ,000 บาทเป็น
โครงการสอบราคาผู้บริหารและข้าราชการองค์กรบริหารส่วนต าบลร่วมกันปิดงานและหาผู้รับงานโดยแบ่ง
ผลประโยชน์กันโดยให้หัวหน้าส่วนโยธารับงานมาท าจาก หจก.แห่งหนึ่ง ผู้ยื่นสอบราคาได้ก าหนดแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้างเริ่มวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 แล้วเสร็จสมบูรณ์วันที่ 10 ตุลาคม 2550 หัวหน้าส่วนโยธาได้
ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ก่อสร้างคูน้ าดาดคอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 แต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ไม่มีเครื่องมือก่อสร้าง
ที่พร้อมจะท างานจึงไม่สามารถท างานได้ทันตามก าหนดและกลัวว่าจะเสียค่าปรับจึงขอขยายเวลาก่อสร้าง
อ้างว่าเกิดอุทกภัย โดยมีหนังสือขอขยายเวลาก่อสร้างคูน้ าดาดคอนกรีต ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 และส่ง
มอบงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งขณะนั้นงานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีเครื่องสูบน้ าท าให้
น้ าซึมเข้ามาท้องคูน้ า ปูนที่เทพ้ืนท้องคูน้ าไม่แข็งตัวหลายจุดเทปูนไม่ได้หัวหน้าส่วนโยธาได้สั่งให้ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 ปล่อยน้ าเข้าคูน้ าให้เต็มกรรมการตรวจรับจะได้มองไม่เห็นพื้นคูนา แต่ชาวนาที่ใช้น้ าคูน้ านี้ได้บอกกับ
กรรมการตรวจรับคนที่ 2 ว่าพ้ืนคูน้ ายังท าไม่เสร็จ วันตรวจรับงานกรรมการตรวจรับคนที่ 2 ได้ลงไปในน้ าที่
เต็มคูน้ า และแจ้งหัวหน้าส่วนโยธาว่างานยังไม่เสร็จ เมื่อกลับมายังองค์กรบริหารส่วนต าบล ปลัดและ
หัวหน้าส่วนโยธาขู่บังคับให้กรรมการตรวจรับคนที่ 2 ลงชื่อตรวจรับงานโดยหัวหน้าส่วนโยธาได้ท าบันทึกกับ
ประธานสภาสมาชิกหมู่ท่ี 4 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ว่าขอให้ตรวจรับงานไปก่อน ฤดูแล้งน้ าแห้งแล้วจะแก้ไข
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ท าให้เสร็จสมบูรณ์จนปัจจุบันยังไม่แก้ไขให้เลย ป้ายโครงการก็น าป้ายเก่าของโครงการปีที่ผ่านมาเก็บมาทาสี
ใช้ใหม่ และน ามาปักใช้กับโครงการนี้ปักไว้เดือนเดียวป้ายก็ล้มแล้ว  
  3. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่ที่ 2,5,8 เป็นโครงการสอบราคางบประมาณ 163,000 
บาท ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรบริหารส่วนต าบลร่วมกันปิดงาน และหาผู้รับงานโดยแบ่งผลประโยชน์
กัน ซึ่ง หจก. เป็นผู้ยื่นสอบราคาได้ โดยให้สมาชิกหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 รับงานไป ท าโดยให้พนักงานจ้างและ
พนักงานจ้างเหมาขององค์กรบริหารส่วนต าบลช่วยกันวางท่อเมนประปา ซึ่งกรรมการตรวจรับงานจ้างพบว่า
การวางท่อเมนหมู่ที่ 8 ท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 1095 เมตร เลียบถนนสายโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ไม่มีการ
ขุดผังระยะทางมากกว่า 400 เมตร จึงท าบันทึกแจ้งหัวหน้าส่วนโยธาผู้ออกแบบประมาณราคาขอค าชี้แจง
แต่หัวหน้าส่วนโยธาไม่ยอมตอบชี้แจงเหตุที่ไม่มีการขุดฝังท่อเมนประปาซึ่งมีค่ าแรงตามใบประมาณราคา 
16,425 บาทจึงไม่มีการตรวจรับงานจ้างแต่ได้ท าการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2551 หัวหน้าส่วนโยธาได้ท าบันทึกรายงานการวางท่อเมนประปาย้อนหลังลงวันที่ 21 กันยายน 2550 
ชี้แจงว่าการที่ไม่ขุดฝังเมนประปาไม่มีผลต่อการออกแบบประมาณราคา ซึ่งก่อนหน้านั้นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ให้พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมา ขององค์กรบริหารส่วนต าบลขุดฝังท่อเมนประปา
ใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 แต่ไม่สามารถขุดฝังท่อเมนประปาได้เนื่องจากมีน้ าท่วมอยู่ จึงบังคับให้
กรรมการตรวจรับลงชื่อในใบตรวจรับแต่ไม่มีกรรมการคนใดกล้าลงชื่อในใบตรวจรับงานจ้าง ช่วงเย็นวันที่ 
24 กรกฎาคม 2551 นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนโยธา ได้จ้างวานให้พนักงานจ้างเหมา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มารุมท าร้ายกรรมการตรวจรับงานจ้างท่านหนึ่ง ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เนื่องจากหลบหนีได้ทัน เหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่  25 
กรกฎาคม 2551 ต่อมานายกองค์กรบริหารส่วนต าบลได้ส่งคนมาเจรจาไกล่เกลี่ยและยอมเสียค่าปรับให้เรื่อง
จึงยุติ แต่นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลยังคงขู่บังคับให้กรรมการตรวจรับงานคนดังกล่าว ต้องลงชื่อในใบ
ตรวจรับงาน กรรมการตรวจรับงานผู้นั้นกลัวว่าจะได้รับอันตราย จึงต้องยอมลงชื่อในใบตรวจรับงานเมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ปัจจุบันไฟไหม้ริมทางท าให้ท่อเมนที่ไม่ได้ฝังเสียหาย ท าให้ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ 
  4. โครงการก่อสร้างศาลาริมทางหมู่ที่ 3 งบประมาณ 90 ,000 บาทเป็นโครงการตกลง
ราคานายกองค์กรบริหารส่วนต าบลได้ให้หัวหน้าส่วนโยธาและรองนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลรับงานไป
ท าโดยแบ่งผลประโยชน์กันหัวหน้าส่วนโยธาได้จ้างช่างมาก่อสร้างโดยซื้อไม้เก่ามาก่อสร้างและก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแบบโดยใช้เสาไม้หน้า 5 นิ้วและมีรอยบากเสามาก่อสร้างซึ่งตามแบบเป็นเสาไม้หน้า 6 นิ้ว เชิง
ชายใช้ไม้หน้า 5 นิ้วมาก่อสร้างซึ่งตามแบบเป็นไม้หน้า 8 นิ้ว พนักพิง ใช้ไม้หน้า 3 นิ้วก่อสร้างซึ่งตามแบบ
เป็นไม้หน้า 6 นิ้ว เมื่อกรรมการตรวจรับตรวจพบถึงท าบันทึกขอค าชี้แจงจากหัวหน้าส่วนโยธาผู้ออกแบบ
ประมาณราคาหัวหน้าส่วนโยธาได้ให้ค าชี้แจงว่าการปะเสาดังกล่าวมีความแข็งแรงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
ศาลาไม่ท าให้องค์กรบริหารส่วนต าบลเสียหายและได้แก้ไขแบบจากเสาไม้หน้า 6 นิ้วเป็นเสาไม้หน้า 5 นิ้ว
และเชิงชายใช้ไม้หน้า 8 นิ้วเป็นไม้หน้า 5 นิ้วและแก้ไขพักพิงที่ก่อสร้างเป็นไม้หน้า 6 นิ้ว กรรมการตรวจรับ
จึงลงชื่อตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปซึ่งก่อนที่หัวหน้าส่วนโยธาให้ค าชี้แจงว่าการปะเสา
ดังกล่าวมีความแข็งแรงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ ใช้ศาลา ไม่ท าให้องค์กรบริหารส่วนต าบลเสียหาย มีโทรศัพท์
จากท้องถิ่นจังหวัดพูดเชิงบังคับให้กรรมการตรวจรับลงชื่อในใบตรวจรับ ถ้าไม่อยากมีปัญหา ต่อมาเมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2551 ราษฎรได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่อ าเภอวิเศษชัยชาญว่าศาลาดังกล่าวใช้ไม้เก่ามาสร้างไม่
เป็นไปตามแบบนายอ าเภอวิเศษชัยชาญได้ให้ปลัดประจ าต าบลและท้องถิ่นอ าเภอมาตรวจสอบ และปลัด
ประจ าต าบลได้แจ้งใหเ้ปลี่ยนเสาต้นที่มีรอบปะจ านวน 3 ต้นหัวหน้าส่วนโยธาได้จ้างช่างมาเปลี่ยนเสา 3 ต้น 
แต่ลืมว่าแก้ไขแบบจากเสาไม้หน้า 6นิ้ว เป็นเสาไม้หน้า 5 นิ้ว แล้ว จึงซื้อเสาไม้หน้า 6 นิ้วมาเปลี่ยน เสาต้นที่
ไม่ได้บากจึงเป็นเสาหน้า 5 นิ้วตามแบบท่ีแก้ไขเพียงต้นเดียว กรรมการตรวจรับได้สอบถามปลัดต าบลแล้วว่า
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ผิดแบบหรือไม่ปลัดประจ าต าบลตอบว่าแบบเสามีขนาด 5 นิ้ว เมื่อก่อสร้างใช้เสาหน้า 6 นิ้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ก าไรแล้ว 
  กรณีการทุจริตนี้จะพบว่ามีการวางแผนร่วมกันทุจริตระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับ
ผู้รับเหมา นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการบางคนมีการใช้อิทธิพลข่มขู่ ท าให้เกิดความเกรงกลัวกับผู้ที่
ทราบเรื่อง นอกจากนี้หน่วยงานราชการอ่ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ (สตง.) กลับไม่รีบด าเนินการ
ตรวจสอบอย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา ปล่อยให้คนทุจริตลอยนวล ท าให้ประชาชนรู้สึกสิ้นหวังกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของรัฐ  
 
  1.5 กรณีเชื่อว่าเทศบาลต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ทุจริตน าดินที่ขุดจากการ
ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลไปขายให้เอกชนโดยมิชอบ 
  ความไม่โปร่งใสของนายกเทศมนตรีในการขายดิน ที่ได้จากการขุดปรับปรุงสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2552 เป็นจ านวนเงิน1,469,590.45 
บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) โดยมีนายกเทศมนตรีต าบล เป็นผู้ว่าจ้าง 
และมีห้างหุ้นส่วนจ ากัดแห่งหนึ่ง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างให้ด าเนินการปรับปรุ งสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยการขุดบ่อฝังขยะมูลฝอยขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 6 
เมตร จ านวน 2 บ่อ โดยให้เริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552 และต้องท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ใบแสดงปริมาณงานระบุในข้อ 1.2 ดินขุดขนกอง (คิวแน่น) จ านวน 38,370 
ลูกบาตรเมตร ราคาต่อหน่วย 24 บาท เป็นเงิน 1,241,271 บาท   พบข้อที่น่าสังเกต ได้แก่ 
  1. ในวันที่ 22-29 กันยายน 2552 ผู้รับจ้างได้ขุดดินบริเวณที่จะสร้างบ่อขยะ และขนดิน
ดังกล่าวน าไปขายให้เอกชนรายหนึ่ง โดยได้น าดินดังกล่าวไปถมในที่ของเอกชน ต.โพธิ์ตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.
ลพบุรี ใกล้ร้านอาหารโพธิ์เงินตรงข้ามทางเข้าวัดสนามไชย ถนนหมายเลข 311 สิงห์บุรี -ลพบุรี ซึ่งอยู่ห่าง
จากบ่อขยะมูลฝอยของเทศบาลประมาณ 10 กิโลเมตร มีการขนดินออกจากสถานที่ก่อสร้างบ่อขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลแห่งนี้ โดยใช้รถหกล้อหลายคัน  
   2. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ได้ไปขอพบว่าที่หัวหน้าท้องถิ่นอ าเภอ เพ่ือสอบถามโครงการ
ที่บ่อขยะเทศบาลต าบลเป็นโครงการอะไร และขอดูโครงการจากท้องถิ่นอ าเภอ จึงได้ทราบว่าเป็นโครงการ
ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี แต่ก็ไม่มีรายละเอียดอะไร จึงได้
สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการท างานของเทศบาลท้องถิ่นอ าเภอแนะน าให้ไปขอดูสัญญาจ้างเทศบาล
ต าบล ในวันเดียวกันชาวบ้านก็ได้ไปขอดูสัญญาจ้างที่เทศบาลต าบล แต่ถูกทางพนักงานเทศบาลผู้หญิงคน
หนึ่ง บ่ายเบี่ยงว่าชาวบ้านต้องท าเป็นหนังสือขอดูเอกสารเสนอต่อนายกเทศมนตรี และให้นายกเทศมนตรี
อนุมัติถึงจะดูได้ จึงได้ขอถ่ายคัดลอกส าเนาสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว (ปรากฏตามแบบการขอใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ทางเทศบาลได้โทรศัพท์มาหาให้ไปรับเอกสารส าเนา
สัญญาที่ขอถ่ายไว้ โดยเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางเทศบาลไป 160 บาท 
  3. ในวันที่ 8-15 ตุลาคม 2552 ทางเทศบาลต าบล ได้ปิดประกาศเรื่องขายทอดตลาดดินที่
ขุดดินจากงานปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต าบลแห่งหนึ่งใน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ก าหนดเปิดซองประมูลราคาใน
วันที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ กองคลังเทศบาลต าบล (ปรากฏตามเรื่องขายทอดตลาดดินที่ขุด
จากงานปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต าบลแห่งหนึ่งใน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี) เป็นการท าเรื่องย้อนหลังเพ่ือป้องกัน
การถูกตรวจสอบ แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าได้มีการน าดินที่ได้จากขุดปรับปรุงสถานที่ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลไปขายโดยทุจริต (ตั้งแต่วันที่ 22 -29 กันยายน 2552 ) หลังจากปิดประกาศดังกล่าว ชาวบ้านก็ไม่ได้
พบเห็นการขนดินไปขายให้ผู้ใดเลย น่าเชื่อได้ว่ามีการทุจริต 
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  นอกจากนั้นยังมีการบริหารงานที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ดังนี้ 
  1. ในการสอบราคาหรือการประกวดราคาทุกครั้งเทศบาลต าบลไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ราชการ คือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการปิดประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดก่อนการประมูล และไม่มีการส่งข้อมูลในการสอบราคาหรือการประกวด
ราคาไปปิดประกาศ ณ ศูนย์รวมข่าวสารจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2551 -2552 เป็นการปกปิดข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ซึ่งเป็นการกระท าที่ส่อให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส 
  2. รถยนต์เทศบาลยี่ห้อมิตซูบิชิ (สีด า) หมายเลขทะเบียน กจ 5995 ลพบุรี ซึ่งสภา
เทศบาลได้อนุมัติให้จัดซื้อในวงเงิน 1,240,000 บาท เพ่ือใช้ในกิจการของเทศบาลปรากฏว่าไม่มีการติดตั้ง
เครื่องหมายระบุชื่อเทศบาล หรือทะเบียนครุภัณฑ์ราชการ มีหลักฐานว่านายกเทศมนตรีน ารถยนต์ไปใช้เป็น
การส่วนตัว ใช้เดินทางออกต่างจังหวัดอยู่เป็นประจ า และยังน าเอารถคันดังกล่าวกลับไปจอดที่บ้านของ
ตนเองเป็นประจ าอีกด้วย ทั้งๆท่ีเทศบาลฯมีที่จอดรถอย่างกว้างขวาง (ปรากฏตามรูปภาพรถ) 
  3. การแต่งตั้งที่ปรึกษา  นายกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษาตนเอง และลูกจ้างชั่วคราวอีก 3 
คน แต่ปรากฏว่าลูกจ้างทั้ง 3 คนไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ไม่เคยเข้ามาท างานเทศบาลหรือเข้าร่วม
ประชุมสภาแม้สักครั้งเดียว แต่ได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เป็นรายเดือน นอกจากนั้นยังมีการเบิก
จ่ายเงินในต าแหน่งอ่ืนโดยไม่มีการจ้างจริง  
  กรณีการทุจริตนี้จะพบว่ามีการวางแผนร่วมกันทุจริตระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับ
ผู้รับเหมา นอกจากการทุจริตที่ท ากันอย่างไม่เกรงกลัวความผิดแล้ว ยังมีการกระท าที่ไม่โปร่งใส เข้าข่ายเป็น
การเบียดบังเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ให้ประชาชนรู้สึกสิ้นหวังกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของรัฐ  
 
 2. ภาคอีสาน 
  
  2.1 กรณีน่าเชื่อว่าอดีตประธานบริหารสภาต าบลแห่งหนึ่งของ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทุจริต กรณีการขายไม้ยูคาลิปตัสในป่าสาธารณะประโยชน์  
  ประธานบริหารสภาต าบลฯในขณะนั้น ท าการขายไม้ยูคาลิปตัสในป่าสาธารณะประโยชน์
พ้ืนที่ปลูกกว่า 1,800 ไร่  ซึ่งเป็นไม้ที่กระทรวงเกษตรปลูกไว้ ต่อมาได้มอบให้ อบต. แห่งนั้นดูแล เนื่องจาก
ป่าภูดินเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน  
  ในปี 2543 ประธานบริหารสภาต าบลฯ ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกสภาต าบลฯ กรณีจะขาย
ไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่ดังกล่าว  อ้างว่าจะน าเงินมาใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ โดยจัดให้หมู่บ้านต าบลฯไป
ใช้ประโยชน์  โดยที่ประชุมมีมติให้ อบต.ฯขายไม้ยูคาฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้ มีผู้ดูแลการเบิกถอนเงิน
ทีข่ายไม้ยูคาฯ ดังกล่าวจ านวน 4 คน 
  เมื่อชาวบ้านสอบถามถึงการใช้งบประมาณดังกล่าว ก็ได้รับการชี้แจงที่ไม่ชัดเจน และเป็นที่
สงสัยถึงการน าเงินดังกล่าวไปใช้  ดังนั้นชาวบ้านต าบลฯ ได้ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบประธานบริหารสภาต าบลฯ
กับพวก  มีประเด็น  ดังนี้ 
  1.  การขายไม้ยูคาลิปตัส ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์โคกภูดินของ อบต.ฯ ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ (ตาม พ.ร.บ. ของกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. 2538)  โดยการขายไม้ยูคาฯ ดังกล่าวปลัด 
อบต. นาเมืองในขณะนั้น แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารต าบลฯในขณะนั้น ทราบว่าป่าโคกภูดินเป็นพ้ืนที่
สาธารณะ ทาง อบต.ฯ มีหน้าที่เพียงดูแลรักษาเท่านั้น ไม่มีอ านาจการขายไม้ยูคาฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด  
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  2. การท าสัญญาขายไม้ยูคาลิปตัสกว่า 1,800 ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ 5, 6, 14 และ15 ต าบลฯ 
คือท าสัญญาขายไม้ยูคาฯ 3 ครั้ง  ได้แก่   
  ครั้งที่ 1) วันที่ 16 มีนาคม 2543 องค์กรบริหารสภาต าบลฯ ได้ตกลงขายไม้ยูคาลิปตัสโคก
ภูดิน อยู่ในเขตหมู่บ้านที่ 5,6,14,15  เนื้อที่ 1,800 ไร่ โดยตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายหนึ่ง อยู่ที่เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามส าเนาสัญญาเช่าซื้อ ในราคา 2 ,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  มีการ
วางเงินมัดจ าไว้จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ต่อมาปรากฏว่ามีการยกเลิกสัญญากับผู้ซื้อราย
นี้ และองค์การบริหารสภาต าบลได้เก็บเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ไว้เป็นเงินของสภาต าบล 
  ครั้งที่ 2) วันที่ 14 มิถุนายน 2543  องค์กรบริหารสภาต าบลฯ ได้ท าสัญญาซื้อขายไม้ยูคา
ลิปตัสจ านวนดังกล่าวให้กับผู้ซื้อรายที่สอง อยู่ที่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น โดยมีประธานกรรมการบริหารสภา
ต าบลฯ เป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ขาย ในราคา 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีการขายเพียง
บางส่วน  
  ครั้งที่ 3)  วันที่ 30 มิถุนายน 2543 องค์กรบริหารสภาต าบลฯ ได้ขายไม้ยูคาลิปตัสส่วนที่
เหลือให้กับผู้ซื้อรายที่สาม อยู่ที่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี ประธานกรรมการบริหารสภาต าบลฯ 
ต าแหน่งในขณะนั้นเป็นคู่สัญญาผู้ขาย ในราคา 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) 
  รวมเป็นเงินรายได้ของสภาต าบลฯ ที่ได้จากการท าสัญญาซื้อขายไม้ยูคาลิปตัสโคกภูดิน 3 
สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นราคาขายที่ถูกกว่าราคาขายทั่วไปใน
ท้องตลาดขณะนั้น เพราะไม้ยูคาฯ มีอายุกว่า 17 ปี ในขณะนั้น(เริ่มปลูกเมื่อปี 2526) ราคาไม้ยูคาฯ ทั่วไป
ในขณะนั้น ตันละ 600  บาท คิดเฉลี่ยไร่ละประมาณ 5 ,000  บาท  เนื้อที่โคกภูดินทั้งหมดที่ปลูกไม้ยูคาฯ 
จ านวน 1,800 ไร่  คิดเฉลี่ยเป็นเงินกว่า 9 ล้านบาท   
  เมื่อท าการขายไม้ยูคาลิปตัสตามสัญญา ปรากฏว่ามีหลักฐานได้เงินจากการขายไม้ดังกล่าว
ทั้งหมดเพียง 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เท่านั้น ไม่มีหลักฐานว่าเงินอีกจ านวน 
1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ได้รับแล้วหรือไม่ อย่างไร หรือหากได้รับแล้วใครเป็นผู้เก็บ
รักษาไว้ ส าหรับเงิน1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ก็ไม่มีการน าเข้าบัญชีของสภาต าบลฯ  
กลับน าไปฝากไว้ในบัญชีส่วนตัวของสมาชิกสภาต าบล 4 คน ที่ได้รับการมอบหมายต าแหน่งให้เป็น
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  ในบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน สาขาเสลภูมิ บัญชีเลขที่ 429 -1-
18432-8 มีเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน คือ ลงชื่อ 3 ใน 4 ตั้งแต่ปี 2543 จนกระทั่งมีการตรวจสอบ จึงมี
ค าสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น สั่งการให้สมาชิกสภาต าบล ทั้ง 4 คน เบิกเงินจ านวน 
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยไปมอบให้กับคลังจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจาก
รายได้จากการขายไม้ยูคาฯ ดังกล่าว เป็นรายได้ของแผ่นดิน  (เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 สมาชิก
สภาต าบล ทั้ง 4 คน จึงด าเนินการตามค าสั่งนั้น)   
  3.  ชาวบ้านน าเรื่องร้องเรียนยัง ป.ป.ช. ให้ไต่สวนกรณีดังกล่าว ซึ่งป.ป.ช. ส่งเรื่องให้สถานี
ต ารวจภูธรเสลภูมิท าคดี และสอบสวน โดยตัวแทนชาวบ้านร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ต ารวจภูธรเสลภูมิ ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดย
ทุจริต ท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ คดีอาญาที่ 2/2551 ปจว. ข้อ 6 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 ต่อมา
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาจ านวน 5 คน และส่งส านวนการ
สอบสวนพร้อมผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ไปยังอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนอดีตประธานสภาต าบลฯหลบหนี ซึ่ง
พนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไว้แล้ว    
  รวมถึงกรณีที่ตัวแทนชาวบ้านร้องทุกข์กล่าวโทษนายก อบต.ฯ ต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ต ารวจภูธรเสลภูมิ ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้รัฐ
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ไดร้ับความเสียหาย คดีอาญาที่ 195/2551 ปจว. ข้อ 2 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 พนักงานสอบสวนท า
การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีความเห็นสั่งฟ้องรองประธานกรรมการบริหารสภาต าบล
ในขณะนั้น  (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนายก อบต.) และส่งส านวนการสอบสวนพร้อมผู้ต้องหา ไปยังอัยการ
จังหวัดร้อยเอ็ดเช่นกัน 
  ต่อมาอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด (อัยการพิเศษประจ ากรม ส านักงานอัยการเขต  4 รักษาการ
ในต าแหน่งอัยการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น) กลับมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 6 คนดังกล่าว อ้างว่า
คดีดังกล่าวไม่มีการทุจริต และผู้ต้องหาได้น าเงินที่ได้จากการขายไม้ยูคาลิปตัสส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  คดี
มีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง ทั้งที่คดีดังกล่าวมีพยานหลักฐานชัดเจน มีการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิด
ส าเร็จแล้ว ที่ส าคัญเงินจ านวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ยังไม่ทราบว่าหายไปไหน ใคร
เอาไป และยังไม่มีการน ามาคืนให้แก่รัฐ(แผ่นดิน) การกระท าของอัยการดังกล่าวท าให้เกิดความกังขาในการ
ใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างยิ่ง 
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เลขาธิการ คปต. ร่วมกับชาวบ้านได้เดินทางเข้าพบอัยการ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม และรื้อฟ้ืนคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง  
อัยการจังหวัดได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการ แต่จนบัดนี้ยังไม่ได้รับทราบผล 
  กรณีการทุจริตนี้จะพบว่าเป็นการร่วมกันทุจริตของบรรดากรรมการบริหารสภาต าบลฯซึ่ง
เป็นนักการเมืองท้องถิ่นหลายคน เมื่อมีการทักท้วงจากอดีตปลัดสภาต าบล กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่ทุจริต
ก็กลั่นแกล้งจนต้องขอย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ความผิดชัดเจนและเป็นความผิดส าเร็จแล้วตามกฎหมาย แต่อัยการ
จังหวัดคนหนึ่งก็ใช้ดุลยพินิจที่น่ากังขา ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท าให้รัฐได้รับความเสียหายหรือไม่ 
เราจะพบว่าการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล้าท าการทุจริตอย่างไม่เกรงกลัวความผิด 
เนื่องจากมีข้าราชการระดับสูงในจังหวัดคอยช่วยเหลือให้พ้นจากความผิด 
 
  2.2 นายกเทศมนตรีคนหนึ่งของ จังหวัดอุดรธานี ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดย
ทุจริต ท าให้รัฐและพนักงานเทศบาลได้รับความเสียหาย 
  นายกเทศมนตรีกับพวก (ข้าราชการพนักงานเทศบาลบางคน , ปลัดเทศบาล , รอง
ปลัดเทศบาล , ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่เรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นพิเศษหรือเงินโบนัส ประจ าปี 2548 จากผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ดังกล่าว อันได้แก่ พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  163 คน เป็นเงินรวมถึง 
313,000.97บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)  

 พฤติการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่ามีการทุจริตสรุปได้ดังนี้ 
  1. เรียกรับเงินและสั่งให้หักเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ (โบนัส) ของพนักงาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 313,000.97 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยมิได้รับ
ความยินยอมจากผู้มีสิทธิรับเงินฯ 
  2. สั่งให้น าเงินโบนัสส่วนหนึ่งไปจ่ายให้ลูกจ้างรายวัน จ านวน 163 คนๆ ละ 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาท) รวมเป็นเงิน 163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาท) โดยที่ผู้รับเงินดังกล่าวไม่มีสิทธิที่
จะได้รับ 
  3. น าเงินส่วนที่เหลือ (จากการจ่ายให้ลูกจ้างรายวันตามข้อ 2) จ านวน 150,000.97 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ไปแบ่งปันกันในหมู่คณะพรรคพวกของตนเอง อันได้แก่ 
นายกเทศมนตรี , รองนายกฯ , เลขานุการนายกฯ , ที่ปรึกษาฯ 
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  4. ใช้อ านาจบีบบังคับ ข่มขู่ กลั่นแกล้ง พนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยพฤติกรรมและ
ค าพูดที่หยาบคายและก้าวร้าว รวมถึงดูหมิ่นให้ได้รับความอับอายและเกลียดชังจากเพ่ือนร่วมงานและ
ประชาชน โดยการบังคับ ข่มขู่ ให้ลงชื่อในใบลาออกเพ่ือให้ลาออกหรือขอย้ายออกจากเทศบาล ซึ่งสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับพนักงานฯ และครอบครัว 
  กรณีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตของ นายกเทศมนตรี กับพวกได้รับการ
ตรวจสอบสืบสวนโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งปรากฏตามรายงานการ
ตรวจสอบสืบสวน ว่าก่อนการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นพิเศษหรือเงินโบนัสประจ าปี 2548 
ของเทศบาลต าบลฯ ซึ่งนายกเทศมนตรี ต้องการให้มีการเก็บเงินจากผู้มีสิทธิได้รับเงินโบนัส เพ่ือน าไปจ่ายให้
ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสดังกล่าว ต่อมาปลัดเทศบาลฯ จึงได้เรียกประชุมรองปลัดเทศบาลฯ 
, ผู้อ านวยการกองต่างๆ , พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าซึ่งมีสิทธิได้รับเงินโบนัสเพ่ือขอความยินยอม
ในการเก็บเงิน ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย และมีความเห็นร่วมกันว่าจะจ่ายให้ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมี
จ านวน 163 คนๆละ 500 บาท แต่ปรากฏว่า นายกเทศมนตรี กลับต้องการให้จ่ายลูกจ้างชั่วคราวคนละ 
1,000 บาท และจัดท าเสื้อทีมเทศบาลฯ แจกจ่ายพนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า ,พนักงานจ้าง , ลูกจ้าง
ชั่วคราว และสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน จึงให้มีการเรียกเก็บเงินจากพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าใน
อัตราร้อยละ 18.38 ของเงินโบนัส , พนักงานจ้าง เก็บคนละ 1,000 บาท ส าหรับปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง นอกจากเก็บในอัตราร้อยละ 18.38 ของเงินโบนัสแล้วยังเก็บเพ่ิมเติมอีก
จ านวน 2,500-10,000 บาท  ซึ่งจากการตรวจสอบพยานบุคคลและเอกสารส าเนาบัญชีรายละเอียดการหัก
เงินโบนัส ของพนักงานข้าราชการลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปี 2548 ปรากฏรายการค านวณหักเงิน
โบนัสจากผู้มีสิทธิรับเงินจ านวน 110 คนเป็นเงินรวม 313,000.97 บาท จึงเชื่อได้ว่ามีการเก็บเงินจากผู้สิทธิ
รับเงินตามส าเนาบัญชีดังกล่าวจริง โดยนายกเทศมนตรี เป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินตามที่ตนเองต้องการ และ
เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินโบนัสได้รับโอนเงินโบนัสเข้าบัญชีครบถ้วนแล้ว ก็มีการถอนเงินน าส่งตามจ านวนที่เรียก
เก็บตามส าเนาบัญชีฯ ดังกล่าว แม้พยานผู้มีสิทธิได้รับเงินบางส่วนจะให้การว่าเต็มใจที่จะสละเงินดังกล่าว 
แต่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีผู้ที่ไม่เต็มใจจะส่งเงินคืนตามจ านวนที่เรียกเก็บ แต่
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเนื่องจากกลัวว่าจะมีปัญหากับนายกเทศมนตรี ดังนั้นจึงได้มีการจ่ายเงินส่วนหนึ่งจาก
จ านวนที่เรียกเก็บได้ให้ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 163 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 163,000 บาท ส่วนหนึ่ง
จ่ายเป็นค่าจัดท าเสื้อทีมเทศบาลฯ แจกจ่ายให้กับพนักงาน , ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล (แต่
พยานหลักฐานไม่ชัดเจนว่าเป็นเงินเท่าใด) จากข้อเท็จจริงดังกล่าวถือเป็นการผิดระเบียบและข้อกฎหมาย 
ดังนี้ 
  1. พฤติการณ์ของนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตาม
มาตรา 48 เอกวีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
เทศบาลต าบลฯ ได้ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบสั่งการให้ ปลัดเทศบาล ฯ ,รองปลัดเทศบาลฯ ,ผู้อ านวยการ
กองคลัง จัดเก็บเงินจากพนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินโบนัส
ตามที่ตนเองต้องการ จ านวน 313,000.97 บาท โดยใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้มี
อ านาจในการอนุมัติ ให้เบิกจ่ายโบนัสเป็นเครื่องต่อรอง เป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจให้
พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินโบนัสมอบเงินให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อ่ืน ท าให้พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้รับความเดือดร้อนจนเป็นสาเหตุให้มีการ
ร้องเรียนและมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
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  2. การกระท าความผิดของนายกเทศมนตรี มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ความสะดวกและ
ช่วยเหลือ ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล (ในขณะนั้น) และ ผู้อ านายการกองคลัง โดยมีพฤติการณ์ ที่
น่าเชื่อว่าบุคคลทั้ง 3 ทราบอยู่แล้วว่านายกเทศมนตรีสั่งการเรื่องดังกล่าวโดยมิชอบ แต่กลับด าเนินการเก็บ
เงินตลอดจนน าเงินให้นายกเทศมนตรี จึงเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต 
  3. การที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 และ ผู้อ านายการกองคลัง เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน
ในนามของผู้มีสิทธิรับเงิน จ านวน 7 ราย โดยไม่ได้ขีดฆ่าหรือผู้ถือและไม่ได้มอบเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
น าไปขึ้นเงิน แต่น าเช็คไปถอนเป็นเงินสดมาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งเช็คดังกล่าวลงนามสั่งจ่ายโดย
นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และผู้อ านวยการกองคลัง เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 68 และข้อ 69(2) และเมื่อน าเช็คไปถอนเป็นเงินสดแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินให้แก่
ลูกจ้างรายหนึ่ง ตามสิทธิที่พึงได้รับทั้งจ านวน แต่ได้หักเงินไว้ จ านวน 5,016.71 บาท ซึ่งลูกจ้างรายนั้น  
ไม่ได้ให้ความยินยอม เป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจและละเมิดต่อสิทธิของลูกจ้างคนนั้น 
  จากรายงานการตรวจสอบสืบสวนโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัด
อุดรธานี ต่อกรณีการทุจริตดังกล่าวสรุปได้ว่า นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน เทศบาล มี
อ านาจหน้าที่ให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชา จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ได้โดยผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าโต้แย้งดังที่ได้ใช้อ านาจโดยทุจริตอนุมัติเบิกจ่ายเงินซึ่งเป็นสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา (ต่อกรณีการทุจริตนี้ผู้ร้องทั้ง 3 คนได้ร่วมกันยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาล
จังหวัดอุดรธานี ข้อหาความผิดต่อหน้าที่ราชการ และกรรโชกทรัพย์ และศาลได้ประทับรับฟ้องไว้แล้ว)และ
นอกจากการกระท าทุจริตในเรื่องการเรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ(โบนัส)ตามที่ได้เปิดเผย
มาตามพฤติการณ์ข้างต้นแล้วยังมีกรณีความไม่โปร่งใสในการบริหารงานในลักษณะที่มีการกระท าทุจริต อีก
หลายโครงการ เช่น  
  1. โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาฯ ที่มีงบประมาณถึง 
6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ซึ่งปรากฏความไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น มีความไม่โปร่งใสในเรื่อง
ราคาค่าจ้างที่ปรึกษา เป็นโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นเนื่องจากไม่คุ้มค่า และเป็นโครงการที่อยู่นอกพ้ืนที่เขต
เทศบาลฯ ไม่มีรายละเอียดข้อก าหนดงาน (TOR) ที่ชัดเจน และไม่มีการก าหนดแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้
ด าเนินการแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีการท าประชาพิจารณ์  
  2. โครงการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์(GIS) งบประมาณ 1,999,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท) ที่มีการเบิกจ่ายเงินไป
หมดแล้ว แต่โครงการยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
  3. โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก งบประมาณ 5,300,000 บาท (ห้าล้าน
สามแสนบาท) เป็นการจัดซื้อในราคาที่แพงกว่าปกติ และมีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาว่ามีการทุจริต เช่นมีการ
เปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินในระยะเวลาอันสั้น 
  4. เอ้ือประโยชน์ให้บริษัทห้างร้านของญาติ พี่น้อง และพรรคพวกเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ของเทศบาลฯ  ในราคาท่ีแพงกว่าท้องตลาดแต่คุณภาพต่ า 
  5. กรณีการกู้เงินธนาคารกรุงไทยเพ่ือจัดสร้างอาคารและซื้อที่ดิน โดยไม่ผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาล และไม่ได้ค านึงถึงสถานะทางการเงินของเทศบาล ซึ่งใช้งบประมาณ จ านวน 
55,000,000 บาท(ห้าสิบห้าล้านบาท) เป็นต้น 
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  ซึ่งกรณีที่น่าเชื่อว่าการกระท าที่ทุจริตต่างๆ และความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของ 
นายกเทศมนตรี มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานให้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เช่น ส านักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) , ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) , ส านักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
แต่กลับไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด ทั้งที่ได้ร้องเรียนไปแล้วกว่า 4 ปี  ซึ่งผู้ร้องเรียนดังกล่าวคาดว่า
สาเหตุประการส าคัญท่ีท าให้เรื่องร้องเรียนไม่คืบหน้า อาจเป็นเพราะนายกเทศมนตรีผู้นี้เป็นผู้มีอิทธิพลมาก
ในจังหวัดอุดรธานี  ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองระดับจังหวัดหลายคน ประกอบกับได้รับความ
ร่วมมือ และช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพนักงานเทศบาลระดับสูง  
  ทั้งนี้   กลุ่มผู้ร้องเรียนที่ต้องการเห็นความโปร่งใสในเทศบาลฯ กล้าออกมาเปิดเผย
ข้อเท็จจริง กลับได้รับผลกระทบ และถูกกลั่นแกล้งจากผู้ที่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบหลาย
ประการ  เช่น การถูกกลั่นแกล้ง ไม่ให้สอบเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การไม่เลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นต้น 
  กรณีการทุจริตนี้จะพบว่าเป็นการร่วมกันทุจริตของบรรดาผู้บริหารเทศบาลต าบลฯซึ่งเป็น
นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจ า เมื่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมตัวกัน
เรียกร้องไปยังหน่วยงานต่างๆ พวกเขาก็ได้รับผลกระทบ และถูกกลั่นแกล้งจากผู้ที่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหลายประการ  เช่น การถูกกลั่นแกล้ง ไม่ให้สอบเลื่อนระดับที่สูงขึ้น การไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
เป็นต้น การร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความ
เสียหายหมดก าลังใจในการท าหน้าที่ และสิ้นหวังกับกระบวนการต่างๆที่จะจัดการลงโทษกับผู้กระท า
ความผิด กรณีนี้ผู้เสียหายมิใช่ประชาชนทั่วไปแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ก็ยังต่อสู้เรียกร้องหาความเป็น
ธรรมให้กับตัวเองไม่ได้ พวกทุจริตใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตไม่ได้กลัวเกรงกฎหมายแต่อย่าง
ใด 
 
  2.3 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งของ อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัด
หนองบัวล าภู มีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริต 
  นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งของ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู พบว่ามีการ
บริหารงานส่อไปในทางทุจริต และเอ้ือประโยชน์แก่เครือญาติ  จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่น่าเชื่อว่ามีการ
ทุจริตจริง  ดังนี้ 
  ประการที่ 1 อบต.แห่งนี้ท าสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง สัญญาเลขที่ 
51/2551 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 โดยมีนายก อบต. เป็นผู้ว่าจ้าง ท าการสัญญากับลูกชายของตนเองซึ่ง
เป็นผู้รับจ้าง มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 มิถุนายน 2551 และสิ้น สุดในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2552 ในอัตราเดือนละ 6,080 บาท (รวม 1 ปี คิดเป็นเงิน 72,960 บาท)  
 
  ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
  1. สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างนายก อบต.ฯ กับนายก อบต. ผู้ว่าจ้างเป็น
มารดาของผู้รับจ้าง ถือเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืน พ.ร.บ. สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 64/2 กล่าวคือ นายกองค์กรบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
  (3)  มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรง หรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระท าให้องค์กรบริหารส่วนต าบลนั้น หรือที่องค์กรบริหารส่วนต าบลนั้นจะ
กระท า  



108 
 

  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 64 นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลที่กระท าการฝ่าฝืนใน
มาตรา 64/2 พ้นจากต าแหน่ง  
  2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางนี้ มี
อัตราค่าจ้างเกินกว่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง
ปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป และการก าหนดต าแหน่ง คือ ล าดับที่ 5 ภารกิจขับรถยนต์ 
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ประเภททั่วไป 4 ,640 บาท อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ประเภทภารกิจ (ผู้มี
ทักษะ) 5 ,260 บาท ทั้งนี้  มีข้อก าหนดเพ่ิมเติมว่า ส าหรับลักษณะงานของพนักงานจ้างทั่วไปอ่ื น
นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากองค์กรบริหารส่วนต าบล เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงาน
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี และจะก าหนดให้ในต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) โดยได้รับ
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) 5,260 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต. ก่อน หรือหากก าหนดให้ได้รับ
อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) สูงกว่า 5,260 บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดก่อน  
  3. ไม่มีการด าเนินการตามระเบียบ ขั้นตอน อบต. ในการจ้างพนักงานจ้างต าแหน่งต่างๆ 
นั้น ต้องท าตามระเบียบ โดยต้องประกาศ ก.อบต. จ.หนองบัวล าภู เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส าคัญคือ 1) ต้องมีแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างของ อบต.  2) มีการประกาศและสอบ
คัดเลือก  3) ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก ก.อบต. จ. หนองบัวล าภู  แต่ในการจ้างหนักงานฯ 
ครั้งนี้เป็นการเรียกมาท าสัญญา   
  ประการที่ 2 น่าเชื่อว่าจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบพนักงานจ้าง โดยมี
พฤติการณ์ คือ เมื่อนายก อบต. ฯเข้ามาด ารงต าแหน่งได้ปลดพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานก่อนที่นายกฯ จะเข้า
มาด ารงต าแหน่ง โดยอ้างว่ามีพนักงานจ้างเป็นจ านวนมาก อบต. ไม่มีงบประมาณจ้าง แต่ปัจจุบันกลับจ้าง
พนักงานใหม่อีก 6 คนในต าแหน่งเดิม และก าลังจะเปิดรับเพิ่มอีกหลายอัตรา  ซึ่งน่าเชื่อว่ามีการเรียกรับเงิน
จากผู้ที่จะเข้ามาท างานใหม่คนละ 80,000 – 100,000  บาท  รวมถึงมีความพยามยามโยกย้ายข้าราชการ
เดิมที่ท างานใน อบต. ออก  น่าเชื่อว่าจะโยกย้ายพวกพ้องเข้ามาท างานแทน 
  ประการที่ 3 ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง  ระเบียบพัสดุขององค์กรบริหารส่วน
ต าบล  ส่วนใหญ่การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ฯในปัจจุบันจะไม่น ามารวมกันสอบราคา แต่จะใช้วิธีแยกการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือใช้วิธีตกลงราคาแทน ซึ่งการท าลักษณะดังกล่าวจะง่ายต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น กรณี 
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ ามันขนาดความจุ 4,000 ลิตร ซึ่งบริษัทที่ชนะการประมูลได้ในราคาต่ า และท า
การประกาศผลแล้ว แต่ทาง อบต. ยังไม่แจ้งให้บริษัทดังกล่าวไปท าสัญญา  เป็นต้น  
  กรณีนี้ก็ยังเป็นเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการทุจริตก็ท า
กันอย่างไม่กลัวเกรงกฎหมาย ทั้งที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้หญิงแต่กล้าท าการทุจริตไม่แพ้ผู้ชาย ใช้อ านาจ
หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ท าการเรียกรับผลประโยชน์จากการบรรจุ โยกย้าย
เจ้าหน้าที่ของ อบต. การทุจริตเช่นนี้จะพบมากในแถบภาคอีสาน  
  
  2.4 กรณีน่าเชื่อว่าอดีตผู้บริหารคนหนึ่งของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี 
กระท าการทุจริต 

 อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าทุจริต  ดังนี้ 
 1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ รุ่น Acer จาก หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งสิ้น 480 เครื่อง 

เครื่องละ 17,500 บาท ตามที่ได้แจ้งแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น
เป็นเงินจ านวน 8,400,000 บาท โดยได้ช าระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชยากรู แต่จากการ
ตรวจสอบพบว่าราคาคอมพิวเตอร์นั้นมีราคาต่อเครื่องละ 14 ,500 บาท ซึ่งไม่ตรงกับที่แจ้งแก่ส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษา เขต 1 ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนฯในขณะนั้นได้กล่าวอ้างว่าราคานั้นคือราคามาตรฐานที่ทาง 
หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ตกลงสัญญาซื้อขายกับทางโรงเรียนฯไม่มีการตกลงท าสัญญาหรือนิติกรรมใดๆเลยกับ
ทาง หจก.อุบลคอมพิวเตอร์  

 2. การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เป็นไปอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนฯขณะนั้นมีพฤติการณ์ปกปิดผลคะแนนการสอบของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก ซ้ ายังมี
การท าให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่ส าเร็จจากมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ต้องเสียสิทธิในการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งเมื่อหลังประกาศผลสอบแล้ว ก็มีการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อของนักเรียนที่
สอบคัดเลือกได้ ซึ่งท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนต้องเสียสิทธิของตนไป โดยคณะครูและผู้ปกครองเคยยื่น
ร้องเรียนต่อส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งผู้ว่าราชการการจังหวัดบ่อยครั้ง แต่
เรื่องก็เงียบไปโดยไม่มีค าตอบให้แก่ประชาชน โดยเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ เคยเกิดขึ้นที่โรงเรียนลือค าหาญ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยที่อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน
ฯผู้นี้ เคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนดังกล่าวมาแล้วแทบท้ังสิ้น 

 3. มีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองกรณีขอให้ช่วยรับบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ 
โดยจะเรียกทรัพย์สินจากผู้ปกครองเป็นจ านวนเงินรายละ 50,000-130,000 บาท โดยหลังจากที่คัดเลือกผู้ที่
เสนอเงินเป็นจ านวนเงินสูงสุดตามล าดับแล้ว จะมีการนัดให้มามอบตัวที่ห้องธุรการ โดยให้ไปช าระเงินที่ห้อง
ท างานของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฯ การกระท าดังกล่าวถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งมีหลักฐานเป็นเอกสารที่อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้
ลงลายมือชื่อก ากับ และยังมีหลักฐานเป็นวีดีทัศน์บันทึกภาพ ขณะที่อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ รับเงินจาก
ผู้ปกครองนักเรียนที่มาฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ยังมีหลักฐานเป็นภาพ และภาพเคลื่อนไหว 
รวมทั้งหลักฐานที่เป็นเทปบันทึกเสียงของอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  ขณะตกลงและรับเงินจากผู้ปกครอง
อีกหลายคน  (มีการร้องเรียนและส่งหลักฐานเหล่านี้ไปยังส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ และศาลปกครองกลางแล้ว) 

 4. มีส่วนร่วมในการทุจริตกับพรรคพวก ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองผู้มีอ านาจในจังหวัด
อุบลราชธานีและข้าราชการในสังกัดต่างๆ ที่อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯผู้นี้ มีสายสัมพันธ์อย่างแนบแน่น จึง
ถือเป็นผู้ทุจริตและรับสินบนเพื่อประโยชน์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการมาโดยตลอด  

 5. น่าเชื่อว่าทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างโรงอาหารแห่งที่สองในโรงเรียนแห่งนี้  โดย
แสดงหลักฐานว่าได้ใช้เงินไปทั้งสิ้นเป็นจ านวน 3 ,400,000 บาท แต่ด้วยหลักฐานการโอนเงินของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาชยากรู เข้าบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัทหนึ่ ง ซึ่งเป็นผู้ประมูลงานนี้ไป ระบุว่าอดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ได้โอนเงินเป็นค่าจ้างในการก่อสร้างเพียง 3,400,000 บาท แต่ท าหลักฐานจัดจ้างก่อสร้างด้วย
วงเงินกว่าสิบล้านบาท  ซึ่งเท่ากับว่าอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ได้ทุจริตต่อหน้าที่มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาตามค าร้องข้อที่ 3 และเชื่อว่าท าการล็อคสเป็ค โดยจัดการประกาศประมูลงานสร้าง หลังคาทางเดิน โรง
อาหารแห่งที่สอง เกาะกลางถนน ที่กล่าวมานั้นเนื่องจากอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ได้จัดการเปิดซอง
ประมูลของบริษัท อภิญญา 1999 , บริษัทอุบลมนตรีก่อสร้าง จ ากัด  บริษัท อดุลย์วิศวกรรม จ ากัด บริษัท 
ส.เขมราฐ จ ากัด โดยผลของการประกวดซองนั้นปรากฏว่าบริษัท อภิญญา 1999 จ ากัด ได้ประมูลงาน
ก่อสร้างไปเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4 ,400,000 บาท ซึ่งต่ าที่สุดในบรรดาผู้เข้าประมูล อดีตผู้อ านวยการ
โรงเรียนฯ รู้ข้อมูลวงในว่าจะมีเอกชนมอบเงินสนับสนุนสร้างเกาะกลางถนนให้แก่โรงเรียนแห่งนี้ จึงได้
ประกาศรับงานทั้งสามในราคาที่ต่ าที่สุด แต่หลังจากงานทั้งสามแล้วเสร็จ พบว่าราคาที่ยื่นตอนช่วงการ
ประมูลนั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะงบประมาณสร้างเกาะกลางนั้นเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น 3 ,90,4000 บาท 
โรงอาหาร 3,400,000 บาท และหลังคาทางเดิน 940,000 บาท รวมทั้งสิ้นอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
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ได้รับเงินไปรวม 6,344,000 บาท ซึ่งหมายความว่าอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ได้ยื่นแสดงงบประมาณ
ทั้งหมดเป็นเท็จทั้งสิ้น นอกจากนี้นี้อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ไม่มีการเรียกค่าเสียหายจากการก่อสร้างที่
ล่าช้า ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องได้ตามกฎหมาย จึงท าให้เชื่อได้ว่าอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ จงใจที่จะเอ้ือ
ประโยชน์แก่บริษัทผู้รับเหมา ซึ่งตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่ต้องสงสัย การกระท าดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต  ตามหลักฐานการโอนเงิน รับฝากเงิน ถอน
เงิน พบว่ามีทรัพย์สินก่อนเข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฯ จ านวน 13 ,940,000 บาท และมี
อสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านที่อยู่อ าเภอพิบูลมังสาหาร มูลค่า 3,540,000 บาท อ าเภอวารินช าราบจ านวนสอง
หลังราคาทั้งสิ้น 5,604,000 บาท รถยนต์ Nissan รุ่น Ceffiro มูลค่า 730,000 บาท รถยนต์ Mezedes 
Benz รุ่น C180 ปี 1994 มูลค่า 1,780,000 บาท และที่ดินกว่า 10 ไร่ ที่อ าเภอตาลสูมมูลค่า 5 ,500,000 
บาท ซึ่งทรัพย์สินข้างต้นเป็นสินสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ภายหลังที่เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนฯแห่งนี้ ได้มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น ที่ดินจ านวน 22 ไร่ ที่อ าเภอพิบูลมังสาหารมูลค่า 14 ,500,000 บาท 
รถยนต์ TOYOTA รุ่น Camry มูลค่า 1,390,000 บาท รถยนต์บรรทุกเล็ก รุ่น IZUZU รุ่น D-max มูลค่า 
740,000  บาท รถยนต์ HONDA รุ่น Civic มูลค่า 840,000 บาท รถยนต์ HONDA รุ่น Jazz มูลค่า 
630,000 บาท โดยได้แปรสภาพทรัพย์ให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือไม่ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
สามารถติดตามท่ีมาของเงินเหล่านี้ได้ ทั้งนี้อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ยังได้กระจายความเสี่ยงโดยเปิดบัญชี
ธนาคารหลายแห่ง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ สาขาวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงเทพ สาขาสรรพ
สิทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ธนาคารกสิกรไทย สาขาชยากรู จังหวัดอุบลราชธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาชยา
กรู จังหวัดอุบลราชธานี ธนาคารออมสิน สาขาวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
ตลาดบ้านดู่ จังหวัดอุบลราชธานี และยังกระจายทรัพย์สินเข้าไปในธนาคารสาขาต่างๆ ของบุตรทั้งสาม ท า
ให้อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯผู้นี้รอดพ้นจากการตรวจสอบทรัพย์สินตลอดมา 

 6. น่าเชื่อว่าอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯผู้นี้ ได้รับความคุ้มครองจากอดีตนักการเมืองชื่อดัง
ในจังหวัดอุบลราชธานีที่เคยมีประวิติโด่งดังในทางเป็นนักเลงหัวไม้มาก่อน โดยนักการเมืองผู้นี้เป็นผู้อยู่
เบื้องหลังในการจัดสรรให้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  และจัดการฝากชื่อเข้ามาโดยใช้เงินติด
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจ านวนเงินทั้งสิน 5,600,000 บาท เห็นได้ว่าอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนฯผู้นี้ เข้า
มาด ารงต าแหน่งนี้เพ่ือรับใช้และร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเองและพวกพ้อง ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ  

 กรณีการทุจริตนี้เป็นการทุจริตของผู้บริหารสถานการศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่ามีกรณี
เช่นนี้อีกจ านวนมากในประเทศไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อดังแทบทุกแห่งมักมีกรณีการเรียกเงินใต้โต๊ะ 
เพ่ือให้เด็กได้เข้าเรียน นอกจากนี้ยังมีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ การทุจริตในวงการศึกษา
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียทางสังคมและจริยธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากครูเป็นผู้ท าการทุจริตเสียเอง 
เยาวชนทั้งหลายที่ทราบเรื่องก็จะเสื่อมศรัทธาและไม่เชื่อถือในค าสอนเกี่ยวกับการท าความดี  ความซื่อสัตย์
สุจริต นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหารในโรงเรียนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย  ส่วนใหญ่
ต้องแลกมาด้วยการซื้อขายต าแหน่ง จึงตามมาด้วยการต้องเข้ามาถอนทุน ซึ่งเป็นวงจรที่อุบาทว์มาโดยตลอด 

 
  2.5  กรณีเชื่อว่าอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่งของ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับพนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งกระท าการทุจริต 
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549  อดีตนายกเทศมนตรีผู้หนึ่งของ จ.บุรีรัมย์เป็นผู้ซื้อ ได้ท า
สัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงโฉนดเลขที่ 78 อ.คู เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 82.1 
ตารางวา ในราคา 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) จากธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง โดยมีพนักงานของธนาคาร
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ดังกล่าว ท าหน้าที่แทนผู้ขาย ตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ล าดับที่ 
202 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการซื้อคือใช้เป็นพ้ืนที่ในการก่อสร้างที่ท าการเทศบาลฯแห่งใหม่แทนแห่งเดิม   
  ประมาณต้นเดือนกันยายน 2549 อดีตนายกเทศมนตรีคนดังกล่าว น าคนงานมารื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าวออกไป มีหลักฐานว่าคนงานที่รับจ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ได้ท าหนังสือ
สารภาพว่าได้เข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าวจริง   
  วันที่ 5 มกราคม 2550 รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท าหนังสือ
สอบถามไปยังผู้จัดการเขตของธนาคารดังกล่าว เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวที่ท าการขาย
ให้เทศบาลฯ  ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 มีหนังสือตอบกลับโดยผู้จัดการส านักงานเขต ส านักงาน
เขตบุรีรัมย์ ยืนยันว่าได้ขายที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลฯในราคา 2 ,000,000 บาท และ
ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ท าการแทนผู้ขายได้ท าหนังสือมายัง
อดีตนายกเทศบาลฯ ขอแก้ไขข้อความในสัญญา ว่าในสัญญาซื้อดังกล่าวไม่ได้ระบุว่ามีการซื้อขายสิ่งปลูก
สร้างด้วย เพราะราคาซื้อขาย2 ล้านบาท เป็นราคารวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท าให้ธนาคารไม่มีหลักฐาน
ที่จะท าการจ าหน่ายทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ออกจากบัญชีทรัพย์สินธนาคารได้ด้วยความถูกต้อง 
ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือกับทางเทศบาลฯ เพ่ือแก้ไขสัญญาเดิม หรือขอท านิติกรรมเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าว ต่อเจ้าพนักงานที่ดินฯ ให้ถูกต้อง แต่ทางเทศบาลฯ ไม่ต้องจ่ายค่าซื้อขายสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก  
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 รองประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมสมาชิกได้ท าหนังสือไปยัง
ธนาคารแห่งนั้น เพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ธนาคารแห่งนั้น 
โดยรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่าย มี หนังสือชี้แจงว่า 1) พ้ืนที่ดังกล่าวมีสิ่งปลูก
สร้างรวมอยู่ด้วย และเทศบาลมีฐานะเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ 
มาตรา 146 ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินตามหนังสือเวียนของส านักมาตรฐานการทะเบียน
ที่ดิน กรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว1893 ลงวันที่ 20 มกราคม 2547   2) ธนาคารมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
พนักงานของธนาคารที่ท าการแทนผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนย้ายพนักงานผู้นั้น ไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่น   
  ข้อสังเกต 
  1. ตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  มีรายละเอียดใน
ประกาศท่ีเป็นข้อยืนยันว่าในที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างจริงคือ รายละเอียดเรื่องสภาพที่ดิน ดังนี้ เป็นที่อยู่
อาศัย ตั้งอยู่ในเขตชุมชนฯ มีสิ่งปลูกสร้างที่จะท าการขายด้วย คือ บ้านสองชั้นครึ่งตกครึ่งไม้ หลังคามุง
สังกะสี เครื่องบนไม้เนื้อแข็ง ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ เสาไม้ 12 อัน ชั้นบนไม้กระดาน ฝาไม้กระดาน
เลขทะเบียนที่ 123 จ านวน 1 หลัง  แต่ในหนังสือสัญญาขาย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549 นั้น รายละเอียด
ในข้อตกลงสัญญา ข้อ 4 กลับระบุเพียงขายเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ค าถาม แล้วสิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้
ในประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ หายไปไหน ท าไมไม่มีการกล่าวถึง ผู้ใด
มาน าเอาสิ่งปลูกสร้างนั้นไป และผู้ใดจะมีสิทธิในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  
  2. เหตุใดธนาคารฯ แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต แต่กลับมีหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว และโอนย้ายให้ ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน ถ้าไม่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ท าไมต้องมีการลงโทษว่ากล่าวตักเตือน แล้วย้ายให้ไปอยู่ที่อ่ืน การกระท าเช่นนั้น
หมายความว่าอย่างไร 
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  3. การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เทศบาลเป็นเจ้าของ การกระท า
ดังกล่าวของอดีตนายกเทศมนตรี ถือว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินของทางราชการหรือไม่ และเป็นการกระท า
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ 
  4. ถึงแม้พนักงานของธนาคาร (ผู้ขาย ท าการแทนธนาคาร) จะมีหนังสือขอแก้ไขข้อความ
ในสัญญาให้เพ่ิมเติมเรื่องสิ่งปลูกสร้างด้วยนั้น ก็เป็นการออกหนังสือหลังจากมีการร้องเรียนของสมาชิก
เทศบาล ทั้งธนาคารกรุงไทยก็แจ้งยืนยันถึงสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว  ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวเป็นถึง
ผู้บริหารสาขาย่อยของธนาคารที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการขายทรัพย์สินธนาคาร ต้องมีความรู้เป็นอย่างดีทั้ง
ทางด้านระเบียบ  ข้อบังคับ การท านิติกรรมสัญญาต่างๆ เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท านิติกรรมสัญญา
ที่จะเป็นข้อผูกพันกับธนาคาร ไม่น่าจะประมาท หรือขาดความรอบคอบจนท าให้เกิดความเสียหายแก่
ธนาคารได้ 
  5. ร้องเรียนไปยัง สตง. ภาค 4 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 แต่ยังไม่ทราบ
ผลด าเนินการ  
  กรณีการทุจริตเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ท าให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก
เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าธนาคารของรัฐก็มีพฤติการณ์ให้การช่วยเหลือผู้กระท าความผิด รวมถึงการท า
หน้าที่ตรวจสอบเพ่ือเอาผิดของหน่วยงานราชการ เช่นส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ล่าช้าและไม่สามารถ
เอาผิดกับผู้กระท าความผิดได้ ท าให้ผู้ที่ร้องเรียนหมดความเชื่อถือในกระบวนการตรวจสอบทุจริตของรัฐ 
   
 3. ภาคเหนือ 
 
  3.1 กรณีเชื่อว่าองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน จังหวัดพิจิตรมีการทุจริต  
  กรณีเชื่อว่า อบต.แห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.พิจิตร มีการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
แบบ LED ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาท่ีสูงเกินความเป็นจริง นายก อบต.ท าการจ้างเหมาพร้อมติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบแบบ LED ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED.300  มม. ขนาดเสา 4 นิ้ว ยาว 
3.50 เมตร จ านวน 3 ต้น  ราคาต้นละ 32,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000  บาท  ซึ่งได้ท าสัญญาการ
เหมาจ้างกับร้านเอ็ม ดี การโยธา จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงเกินความเป็นจริงเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเหมาจ้างโครงการแบบเดียวกันของ อบต. ใกล้เคียง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเดียวกัน และ
ซื้อจากร้านเดียวกัน  ดังนี้ 
  1. องค์กรบริหารส่วนต าบลคลองคะเชนทร์ จัดซื้อจัดจ้างไฟกระพริบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED.300 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางเสา 4 นิ้ว สูง 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งสัญญาณ ต้น
ละ 19,500 บาท 
  2. องค์กรบริหารส่วนต าบลย่านยาว จัดซื้อจัดจ้างไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด
หลอด LED.300 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางเสา 4 นิ้ว สูง 3.50 เมตร พร้องติดตั้งสัญญาณ ต้นละ 17,000 บาท 
  3. องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไทร เบิกจ่ายไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ชนิด หลอด LED.300 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางเสา 3 นิ้ว สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งสัญญาณ ต้นละ 16 ,000 
บาท 
 
 
 



113 
 

  โดยมีมีฎีกาที่เบิกจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2551 เลขที่ผู้เบิก 98/2551 (ป) 
เลขที่คลังรับ 147/2551 วันที่คลังรับ 4 มีนาคม 2551 เบิกเพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟกระพริบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 ต้น ให้กับร้านเอ็ม ดี การโยธา 
  2. ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2551 เลขที่ผู้เบิก 45/2551 (ช) 
เลขที่คลังรับ 240/2551 วันที่คลังรับ 17 มิถุนายน 2551 เบิกเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟกระพริบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 ต้น ให้กับร้าน เอ็ม ดี การโยธา 
  ทั้งนี้  ได้มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ของ อบต.ดังกล่าว ในฐานะกรรมการตรวจรับได้
ท าบันทึกคัดค้านการเบิกจ่ายดังกล่าว เพราะเห็นว่าเป็นราคาท่ีสูงเกินความเป็นจริงมาก แต่นายก อบต.
ดังกล่าวก็ไม่สนใจการคัดค้านดังกล่าว ยังคงด าเนินการต่อไปจนเกิดความเสียหายแก่ อบต. และให้ญาติของ
ตนเองที่เป็นนักเลงอันธพาลในต าบลแห่งนั้นมาท าการข่มขู่ให้หยุดการขัดขวาง มิฉะนั้นจะเดือดร้อน  
  กรณีนี้ก็ยังเป็นเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการทุจริตก็ท า
กันอย่างย่ามใจ ไม่กลัวเกรงกฎหมาย ใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เมื่อถูก
ขัดขวางก็ใช้นักเลงอันธพาลในท้องถิ่นมาท าการข่มขู่คุกคาม จนเจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่ทราบรายละเอียด
ทั้งหมดเกิดความกลัว ปล่อยให้การทุจริตด าเนินต่อไปจนส าเร็จ ท าให้เกิดความเสียหายต่อ อบต.ดังกล่าว   
 
  3.2 กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ของ จ.เชียงใหม่  
  นายกเทศมนตรี ได้ใช้อ านาจหน้าที่สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาลหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ที่ส านักงานเทศบาลนครแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย โดยมีเจตนาทุจริตและเป็นเหตุให้เสียหายแก่ผู้อ่ืนและราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นชัดว่ามีเจตนาที่จะฝ่าฝืนโทษทั้งทางวินัย ทางแพ่ง 
และอาญา ต่างกรรมต่างวาระดังต่อไปนี้ 
  (1) รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ไป
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสายงานต าแหน่งผู้บริหาร ต่าง
กรรมต่างวาระสองครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2545 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัดเทศบาลนครฯ กรมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
  ครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2549 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 8 ว กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าพูนบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัดเทศบาลนครฯ กรมการปกครอง หรือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย 
  (2) รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 6 
งานสังคมสงเคราะห์ สังกัด โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไป
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่ งนักสังคมสงเคราะห์ 
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ระดับ 6 ว สังกัด งานสวัสดิ์ ภาพเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครฯ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
  เมื่อปี พ.ศ. 2548  โดยการรับโอนบุคคลทั้งสองดังกล่าวข้างต้น จากฐานะข้าราชการพล
เรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการในสังกัดเทศบาลนครฯ มีกรณีพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายก าหนดไว้   ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1.  การบริหารงานบุคคลของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น กรณีการก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ นั้น เทศบาลซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้อง
ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์และกฎหมายการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถิ่น ภายใต้การควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบแนะน าและชี้แจง โดยคณะบุคคลที่มีสภาพเป็นองค์กร
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพนักงานเทศบาล” ซึ่งมีชื่อย่อว่า “ก.ท.” 
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบ กฎ หรือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เทศบาลทั่วทุก
แห่ง จ าต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ได้สั่งการแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล หรือ ก.ท. ดังกล่าวนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่วางหลักเกณฑ์ในห้องระยะเวลาก่อนที่ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
  ข้อ 2. ต่อมา เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลใช้
บังคับแล้ว อ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
รวมถึง เทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทย อยู่ภายใต้องค์กรการบริหารงานบุคคลคณะหนึ่งซึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล” หรือที่พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นมักเรียกกันว่า 
“ก.กลาง” นั้นเอง ทั้งนี้ คณะกรรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ ก.กลาง มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศให้เป็นไปโดยมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึง
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน 
การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ให้อ านาจไว้ กรณีจึงถือได้ว่า ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ อันเกี่ยวกับการบริหารง านบุคคลของ
เทศบาล ที่ออกโดยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ ก.กลาง ถือเสมือนเป็นกฎหมายที่เทศบาล
ต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดหากไม่เช่นนั้นแล้ว การบริหารงานบุคคลของเทศบาลก็จะขาดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นเดียวกันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้นได้ 
  ข้อ 3. ในการรับโอนบุคคลจากข้าราชการอ่ืนไปเป็นพนักงานเทศบาลสามัญหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น นั้น โดยหลักแล้ว ถือประโยชน์ของหน่วยงานผู้รับโอนเป็นส าคัญ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ ก.กลาง จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับโอน
เอาไว้พอสรุปความได้ว่า ผู้ขอโอน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งในด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพฤติกรรม หรือ 
ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ของผู้ขอโอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระส าคัญในเงื่อนไขด้านสาย
งานที่จะขอโอนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการและอายุตัวของบุคคลที่ขอโอน มีเงื่อนไขส าคัญก าหนดเอาไว้และ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) หรือคณะกรรมการกลางพนังงานเทศบาล หรือ ก.กลาง ก าหนดให้
เทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศถือเป็นแนวทางปฏิบัติเอาไว้ว่า ต าแหน่งที่ขอโอน(ย้าย)ไปอยู่นั้น ต้องเป็นสาย
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งานในระดับเดียวกันกับต าแหน่งที่ขอโอนไปเท่านั้น จึงจะสามารถท าการโอนได้ และต้องมีอายุตัวของผู้ขอ
โอนไม่เกินกว่า หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) หรือ คณะกรรมการกลางหรือ ก.
กลาง ก าหนดไว้ เว้นแต่จะเข้าข่ายได้รับการยกเว้น ตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอายุตัวของข้าราชการผู้ขอโอน จากหน่วยงานอ่ืนมาเป็นพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป เอาไว้ว่าอายุต้องไม่เกิน 45 ปี หากอายุเกินกว่า 45 ปี 
ต้องมีอายุไม่เกินกว่า 48 ปี หากหน่วยงานผู้รับโอน มีความประสงค์ที่จะรับโอนบุคคลก็สามารถใช้เหตุผล
ประกอบในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ในการรับโอน (ย้าย) ได้กล่าวคือ เป็นบุคลากรในวิชาชีพที่ขาดแคลน
และต าแหน่งดังกล่าวว่างมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีความช านาญเฉพาะตัว เช่น 
ช่างศิลป์ ช่างงานฝีมือ ฯลฯ  

 รายละเอียด คุณสมบัติหลักเกณฑ์ การรับโอนข้าราชการอ่ืนไปเป็นพนักงานเทศบาล 
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 2 และเอกสารหมายเลข 3 ตามล าดับ 
  ข้อ 4. จากหลักเกณฑ์การรับโอนบุคคล ไปรับราชการสังกัดเทศบาลตาม ข้อ 3. ดังกล่าว
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรณี รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
ระดับ  6  งานสั งคมสง เคราะห์  สั ง กั ด  โ ร งพยาบาลมหาราช เชี ย ง ใหม่  คณะแพทย์ ศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญหรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสาย
งานต าแหน่งผู้บริหาร ต่างกรรมต่างวาระสองครั้ง โดยครั้งแรก เม่ือปี พ.ศ. 2545 ได้รับโอนจากข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัด 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงาน
เทศบาลสามัญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป) ระดับ 8 สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กรมการปกครองหรือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยและครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้รับโอนจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ต า แหน่ง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าพูน 
ไปบรรลุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กรมการปกครองหรือกรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เทศบาลนครเชียงใหม่  โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งรับโอน บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการคนดังกล่าวด าเนินการรับโอนโดยฝ่าฝืน
และขัดต่อหลักเกณฑ์การรับโอนที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสามัญ เมื่อปี พ.ศ. 2545 นั้น หากคิด
ค านวณอายุของข้าราชการคนนั้นนับแต่วันเกิดเป็นต้นมา (เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2498) จนถึงวันที่
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ลงนามในค าสั่งรับโอน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2545 แล้วมีอายุครบ 46 
ปี 9 เดือน 22 วัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า อายุของข้าราชการคนดังกล่าวเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่เทศบาลเชียงใหม่จะ
รับโอนไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 ทั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก าหนดอายุเอาไว้ต้องไม่
เกินกว่า 45 ปี อีกท้ังหากพิจารณาข้อยกเว้น ในการรับโอน ก็จะเห็นได้ว่า ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการ
และแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 ซึ่งถือเป็นต าแหน่งในสายงานผู้บริหารนั้น หาใช่เป็นต าแหน่ง
ของบุคคลในด้านวิชาชีพที่ขาดแคลนและต าแหน่งดังกล่าวว่างมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นต าแหน่งบุคคลที่
มีความเชี่ยวชาญและมีความช านาญเฉพาะตัว เช่น ช่างศิลป์ ช่างงานฝีมือ ฯลฯ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อยกเว้น
ในการรับโอนแต่อย่างใด ดังนั้น การรับโอนนายชาติชาย ในครั้งแรกนี้จึงถือเป็นการด าเนินการ โดยจงใจฝ่า
ฝืนและขัดต่อหลักเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
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  ส่วนการรับโอนในครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2549 เทศบาลนครฯแห่งนี้ได้ท าการรับโอนจาก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าพูน ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานเทศบาลสามัญ หรือ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัด เทศบาล
นครเชียงใหม่ กรมการปกครอง หรือ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นั้น ปรากฏว่า 
ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ รับโอนข้าราชการคนดังกล่าวนั้น หากตรวจและพิจารณา ด้านคุณสมบัติด้าน
อายุนับแต่วันเกิด (4 พฤศจิกายน 2498) จนถึง วันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
(ก.ท.จ.เชียงใหม่) ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ ให้รับโอน (ย้าย) ข้าราชการคนดังกล่าว ตามที่
เทศบาลนครเชียงใหม่เสนอ หรือ จนถึงวันที่นายกเทศมนตรีนครฯ โดยนายกเทศมนตรีนครฯ ในขณะนั้น ได้
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งรับโอน (ย้าย) แล้ว ข้าราชการคนดังกล่าวจะมีอายุตัว ดังต่อไปนี้ 
  ณ วันที่ 25 เมษายน 2549 วันที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ จะมี
อายุครบ 50 ปี 5 เดือน 21 วัน 
  ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2549 เทศบาลเชียงใหม่ โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ลง
นามค าสั่งเทศบาลนครฯรับโอน จะมีอายุครบ 50 ปี 7 เดือน 12 วัน  
     อีกทั้ง   การที่ได้รับโอนจาก ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 8 ว กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศแลการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าพูนไปบรรจุและแต่งตั้ง
เป็น พนักงานเทศบาลสามัญ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 สังกัดเทศบาลนครฯ กรมการปกครองหรือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ชัดเจนว่า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว นั้น ส านักงาน 
ก.พ. เทียบต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 8 ว เป็นเพียงต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
สายงานผู้ปฏิบัติการ เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า เป็นต าแหน่งต่างสายงานกับต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 8 ซึ่งเป็นต าแหน่งในสายงานผู้บริหารมีศักดิ์และต าแหน่ง
สูงกว่าสายงานผู้ปฏิบัติการ จึงไม่อาจที่จะด าเนินการรับโอนบุคคลได้ 
   ดังนั้น กรณีการรับโอนข้าราชการดังกล่าวไปเป็น พนักงานเทศบาลสามัญ หรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในครั้งที่สอง จึงเป็นการด าเนินการ โดยมีเจตนาฝ่าฝืนและ ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดไว้อย่างประจักษ์ชัดเจนเช่นเดียวกันกับการโอนในครั้งแรก ทั้งนี้ เนื่องจาก 
มีอายุเกินกว่าที่จะรับโอนได้และเป็นการโอนจากสายงานผู้ปฏิบัติไปสู่ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งต้องห้าม
อีกกรณีหนึ่งด้วย 
  ข้อ 5. กรณีการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาบรรจุเป็นพนักงาน
เทศบาลสามัญ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 6 งาน
สังคมสงเคราะห์ สังกัด โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลนครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2548 
ก็เช่นเดียวกัน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคล ในระดับหน่วย
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาและมีมติรับโอน ข้าราชการนี้ไปเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นั้น ในวันดังกล่าว เธอมีอายุครบ 48 ปี 6 เดือน 22 วันและหากนับถึง
วันที่เทศบาลนครฯ โดยนายกเทศมนตรี ลงนามในค าสั่งรับโอน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ในวันดังกล่าว มี
อายุครบ 48 ปี 6 เดือน 22 วัน กรณีจึงถือได้ว่า เป็นการรับโอนบุคคลที่มีอายุตัวเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดไว้ จึงเป็นการด าเนินโดยจงใจมีเจตนาฝ่าฝืน และขัดกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และหรือ คณะกรรมการกลาง
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พนักงานเทศบาล หรือก.กลาง ได้ก าหนดไว้อย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน การด าเนินการดังกล่าวจึงถือว่าเป็น
การด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  ข้อ 6. ดังนั้น การด าเนินการรับโอนทั้งสองราย แล้วแต่กรณี ดังที่ได้เรียนเอาไว้ข้างต้น จึง
เป็นการด าเนินการ โดยฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น โดยน่า
เชื่อว่า ข้าราชการทั้ง 2 ราย ได้กระท าความผิด โดยร่วมกันหรือแทนกันกับ พวกที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับ
โอนบุคคล  ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีเจตนาทุจริต เป็นเหตุให้
เสียหายต่อผู้อื่นและราชการส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ การรับโอนดังกล่าว มีผลท าให้ข้าราชการอ่ืนมีสิทธิขอโอน 
หรือเลื่อน เข้าสู่ต าแหน่งโดยถูกต้อง ขาดโอกาสในการที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยชอบ และท าให้การเข้า
สู่ต าแหน่ง โดยมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ขัดต่อ เจตนารมณ์ของกฎหมายตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
  ต่อมาหลังจากที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
ระดับ  6  งานสั งคมสง เคราะห์  สั ง กั ด  โ ร งพยาบาลมหาราช เชี ย ง ใหม่  คณะแพทย์ ศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโอนมาเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ในสังกัดเทศบาลนครฯ ในเวลาไม่นาน
เท่าใดนัก เป็นที่น่าสังเกตว่าเทศบาลนครฯ โดยนายกเทศมนตรี ได้ท าการเปิดการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานจากต าแหน่งผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเป็นสายงายบริหาร ในสายงานกองสวัสดิการสังคม โดย
มีชื่อต าแหน่งว่า “หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6” ซึ่งเป็นผู้ที่เทศบาลนครฯ ได้ประกาศผล
การสอบคัดเลือกได้ และบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 ก็คือ 
ข้าราชการหญิงคนนี้ ที่เพ่ิงได้รับการโอนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไม่นานมานี้เอง ซึ่งเป็น 
นับเป็นข้อกังขา และสงสัยในความไม่โปร่งใส ความไม่ยุติธรรม ต่อพนักงานเทศบาล หรือข้าข้าราชการอ่ืน 
จนตราบเท่าทุกวันนี้ 
  ข้อ 7. ในการด าเนินการรับโอนบุคคลตามข้อ 6 นั้น มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินการในการ
จัดเรื่อง รับโอนและพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ส าคัญ คือ ต าแหน่งบุคลากร , หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล , 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาลนครฯด ารง
ต าแหน่งปลัดเทศบาลนครฯ และรวมถึงบุคคลอ่ืนที่ได้ลงนามเกี่ยวข้องในเอกสารการรับโอน  จนถึง
นายกเทศมนตรี 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครฯแห่งนี้ ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและเจ้าหน้าที่ที่ถูกแย่ง
โอกาสในการเข้าด ารงต าแหน่งโดยไม่ชอบธรรม การที่ผู้บริหารเทศบาลนครฯแห่ งนี้กล้ากระท าการฝ่าฝืน
กฎหมาย เนื่องจากต้องท าตามที่นักการเมืองระดับชาติคนหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ต้องการ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือให้ผู้บริหารเทศบาลฯแห่งนี้พ้นผิดจากการถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตหลายกรณี
ก่อนหน้านี้ กรณีนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นมัก
มีความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือเป็นพวกเดียวกัน นักการเมืองระดับชาติสนับสนุนให้นักการเมือง
ท้องถิ่นเข้าสู่ต าแหน่ง เพื่อใช้เป็นฐานเสียงในการเลือกตั้ง ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน การทุจริตก็ท า
กันเป็นขบวนการมีการวางคน มีการวางแผนโกงอย่างเป็นระบบที่เรียกว่าการทุจริตเชิงนโยบาย เป็น
การเมืองแบบผูกขาดอ านาจ การตรวจสอบทุจริตท าได้ยากเนื่องจากมีอิทธิพลของนักการเมืองระดับชาติมา
คอยขัดขวาง 
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  3.3 กรณีเชื่อว่ามีความไม่โปร่งใสในการก่อสร้างโครงการก าจัดขยะแห่งหนึ่ งใน          
จ.ล าปาง 
  ราษฎรหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 12 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รวมตัวกันคัดค้าน
และให้ระงับการก่อสร้างโครงการก าจัดขยะ ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้าน
เป้าหมู่ที่ 3 บ้านแม่ก๋ง และหมู่ที่ 4 บ้านเหล่า เนื้อที่ 450 ไร่ งบประมาณ 695 ล้านกว่าบาท โดยประชาชน
ในพ้ืนที่มีเหตุผลในการคัดค้านและให้ระงับการสร้าง ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่การก่อสร้างเป็นแหล่งต้นน้ าที่ราษฎร ม.3 , ม.4 , ม.6 ต.บ้านเป้า ม.7 ต.บ่อแฮ้ว 
อ.เมืองล าปางใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร ระบบประปาหมู่บ้านในการบริโภค แม้จะมีงบชลประทาน 
แต่ก็มีความจ าเป็นที่ต้องใช้น้ าไหลมาจากที่สูง เช่น ทุ่งใน โทกศาลา หนองหอย ซึ่งเป็นต้นน้ าในการไหลเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรต้นก าเนิดของห้วยบอน,ห้วยขี้นาก ชาวบ้านจะใช้น้ าในการท านา ท าไร่ ผลิตน้ าประปา 
หมู่บ้านหากมีการก่อสร้างโครงการก าจัดขยะดังกล่าว จะท าให้น้ าเน่าเสียจากขยะไหลเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นแหล่งเพาะของเชื้อโรคท่ีมาจากท่ัวทั้งจังหวัดล าปาง 
  2. หมู่บ้านชุมชนที่ตั้งอยู่เป็นหมู่บ้านส าหรับอยู่อาศัย ตั้งมาไม่น้อยกว่า 200 ปี อยู่ด้วย
ความสงบสุขมีอากาศบริสุทธิ์ ประชาชนใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางของ “พ่อ” แต่หากมีการตั้ง
โครงการก าจัดขยะจะท าให้เกิดมวลพิษในอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโรคภัยที่ตามมาแก่
แก่ราษฎร เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง จะเกิดแก่ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ชีวิตของประชาชนเหล่านี้ใครจะรับผิดชอบ 
  3. โครงการดังกล่าวมีการก าหนดพื้นที่สร้างโดยไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ไม่มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ไม่มีการท าประชาพิจารณ์ ไม่ผ่านการประชุม
ประชาคมในระดับหมู่บ้านต าบลในต าบลบ้านเป้า ประชาชนในพ้ืนที่ไม่รับรู้ใดๆเลยถือว่าเป็นการปิดหูปิดตา
ประชาชน ในการก่อสร้างดังกล่าวมีข้อสังเกตจากป้ายประกาศแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โครงการ มีก านันต าบลบ้านเป้า ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโครงการก่อสร้างฯ ถามความเห็นจาก
ผู้น าในเขตเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว อบต.บ่อแฮ้ว แต่สร้างที่ต าบลบ้านเป้า ซึ่งคนละพ้ืนที่จึงเป็นวิธีด าเนินการ
โดยมิชอบ  
  4. ไม่มีการท าประชาพิจารณ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านต าบลต้นธงชัย ถูกบังคับให้ต้องยอมรับการท าประชามติย้อนหลัง อย่างอัปยศอดสูยิ่ง โครงการ
สร้างโรงบ่อขยะฝังกลบดังกล่าว ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ทางผู้ว่าราชการฯ ก าลังตั้งกรรมการ
ตรวจสอบอยู่ แต่เจ้าหน้าที่ของอ าเภอกล้าบังคับให้ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลต้นธงชัย รับท าประชามติย้อนหลัง 
เพ่ือท าผิดให้เป็นถูก (ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการ
คุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่
จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม) แต่การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบอัปยศอดสูของมหาวิทยาลัยโยนกร่วมกับ
เทศบาลบ่อแฮ้ว และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว 
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 1.ตัวแทนของกลุ่มบุคคลหรือมีส่วนได้เสีย    (จ านวน 179 คน)             (ร้อยละ80.63) 
     (1) ประชาชนในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 79 คน     ร้อยละ 35.59 
     (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เช่นก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   47 คน   ร้อยละ 21.17 
                    และสารวัตรก านัน 
     (3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  33 คน    ร้อยละ 14.86 
     (4) ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง   20 คน    ร้อยละ 9.01 
 2.ผู้ด าเนินการ    (จ านวน 43 คน)             (ร้อยละ 19.37) 
     (1.) ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว 25 คน  ร้อยละ 11.26 
     (2.) ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว 18 คน   ร้อยละ 8.11 
                     รวมทั้งสิ้น 222  คน  ร้อยละ 100 
  ล าปางมีประชากรนับแสนคน แต่ใช้คนเพียงแค่ 99  คน มาตัดสินใจแทนพ่ีน้องชาวล าปาง
ทั้งจังหวัด อย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่   
  ต่อมาชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบโครงการการก่อสร้างบ่อบ าบัดขยะครบวงจรของ อบจ.
ล าปาง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 พบข้อที่น่าสงสัยว่า 
  1. โครงการบ่อขยะนี้ก่อนที่จะมีการด าเนินการเปิดซองประกวดราคานั้นได้มีการ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลเพ่ือที่จะส่งให้กับกระทรวงเจ้าของโครงการ การจัดท าข้อมูลประกอบไปด้วย 
  - หนงัสือบันทึกประชุมเห็นชอบจากองค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว  
  - บันทึกประชุมเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ่อแฮ้ว และ 
  - บันทึกการท าประชาคมของชาวบ้านหมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล าปาง 
โดยนายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้วในขณะนั้น ร่วมกับก านันต าบลบ่อแฮ้วในขณะนั้น  
  2. การด าเนินการจัดท าข้อมูลอยู่ในช่วงเวลาประมาณ ปี 2550 ถึง ต้นปี 2552 ในการ
ด าเนินการครั้งนี้ได้เงินสนับสนุนมาจากกลุ่มของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการเป็นจ านวน 1 ล้าน
บาท เงินดังกล่าวนายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้วในขณะนั้น ได้น าไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการท า
ข้อมูล เช่น ชาวบ้าน นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว  ก านันต าบลบ่อแฮ้ว  ผู้ใหญ่บ้าน และอีกหลาย
คนที่เก่ียวข้อง เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็ได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้ทาง อบจ.ล าปาง ภาษาชาวบ้านก็พูด
ว่าโมเมข้อมูลส่งให้ทางกระทรวงเพ่ือต้องการให้ทางกระทรวงอนุมัติโครงการเพ่ือจะได้รีบด าเนินการก่อสร้าง  
  3. แต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในการก่อสร้างอยู่ในเขตรับผิดชอบของต าบลบ้านเป้า และต าบลต้น
ธงชัยบางส่วน ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ของต าบลบ่อแฮ้ว จึงท าให้เจ้าของพ้ืนที่ไม่พอใจรวมตัวกันออกมาเรียกร้อง
ความถูกต้อง และเรื่องการทิ้งขยะผิดกฎหมายในพ้ืนที่ป่าแม่เมาะแปลง 2 มีการน าขยะมาทิ้งนานแล้ว 
วิธีการก็คือทางเจ้าของที่ดินได้ติดต่อกับทางรถขนขยะจากล าพูน เชียงใหม่ ให้น าขยะมาทิ้งในที่ดินของ
ตนเองซึ่งซื้อมาราคาถูกๆ จากชาวบ้าน โดยวิธีการขุดหลุมไว้รอ และนัดหมายให้ทางรถขยะเข้ามาในช่วง
หลังเที่ยงคืนถึงตีสอง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยเคลียร์เส้นทางให้ บางคืนยังมีรถต ารวจน าหน้ารถขยะ
เพ่ือให้เข้าพ้ืนที่ได้สะดวก พอรถขยะมาถึงก็รีบเทลงหลุมแล้วใช้รถไถดันดินกลบหลุมไว้ ค่าทิ้ งขยะคิดกันรถ
พ่วงละ 7,000 บาท คืนละ 7 รถพ่วง เป็นเงิน 28,000 บาท เงินส่วนนี้ก็จะน าไปแบ่งกัน ชาวบ้านก็ทราบว่า
ที่ดินดังกล่าวว่าเป็นของใครและเกี่ยวข้องกับใคร (ที่ดินเป็นของน้องภรรยา นายกเทศมนตรีฯคนหนึ่งใน
ขณะนั้น)  
  4. นายกเทศมนตรีฯคนหนึ่งในขณะ ได้ถูกทาง ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเรื่องการน าห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ล าปาง พี.เอส.วี เข้าท าสัญญาจ้างกับทางเทศบาลต าบลฯ ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน คิดเป็น
จ านวนมากกว่า 50 % ของโครงการก่อสร้างในเทศบาลต าบลฯ ทาง ป.ป.ช.ได้ขอให้เทศบาลต าบลฯส่ง
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เอกสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างทั้งหมดที่ทาง หจก.ล าปาง พี.วี.เอส. ท ากับเทศบาลฯส่งให้กับทาง ป.ป.ช. เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไร ทราบมาว่านายกเทศมนตรีคนดังกล่าว 
ได้วิ่งเต้นเคลียร์เรื่องอยู่ ถ้าหากนายกเทศมนตรีฯผู้นั้น สามารถเคลียเรื่องนี้ไม่ให้ทาง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดได้ 
ป.ป.ช.ก็คงไม่เป็นที่น่าเชื่อถืออีกต่อไป เพราะ หจก.ล าปาง พี.เอส.วี. เป็นของนายกเทศมนตรีฯคนดังกล่าว 
แต่ให้น้องภรรยาเป็นผู้มีอ านาจลงนามคือเป็นกรรมการผู้จัดการ ต่อมาให้คนใช้ที่บ้านเป็นกรรมการผู้จัดการ 
เพราะกลัวกฎหมายของ ป.ป.ช. เรื่องนี้ 
  5. ชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อ คปต. ได้กรุณามาตรวจสอบกับทาง ป.ป.ช.ดูว่าเรื่องไปถึงไหน
แล้ว เพราะตอนนี้สื่อมวลชนในจังหวัดล าปางก าลังเตรียมรอฟังข่าวจากทาง ป.ป.ช.อยู่ เพราะถ้าหากการ
ด าเนินการช้าเท่ากับเปิดโอกาสให้คนชั่วกระท าความผิดอยู่เรื่อยๆ และคิดว่าเรื่องการก่อสร้างบ่อก าจัดขยะ
น่าจะมีเม็ดเงินอีกประมาณ 4-5 ล้านบาท ส าหรับใช้ในการด าเนินการขอความเห็นชอบจากประชาชนใน
พ้ืนที่จริงๆและเขตต าบลใกล้เคียงที่ติดกัน เงินจ านวนมากนี้น่าจะมาจากผู้รับเหมา ผ่านมาทาง อบจ. ล าปาง 
ส่งต่อให้กับ อบต.บ้านเป้า อบต.ต้นธงชัย อบต.บ้านเอื้อม และก านันของทั้งสามต าบล  
  กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตโครงการดังกล่าวนี้ ก็เป็นการหาผลประโยชน์โดยมิชอบของกลุ่ม
นักการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับต าบล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีนักการเมือง
ระดับชาติในจังหวัดคอยให้การคุ้มครอง เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย มีการวางแผนเลือกสถานที่ก่อสร้ าง
โครงการดังกล่าว โดยปกปิดไม่ให้ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบรับทราบตั้งแต่ต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และไม่ต้องการถูกชาวบ้านต่อต้าน เหตุผลในการเลือกก่อสร้างโครงการในสถานที่ดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่กลุ่มดังกล่าวเข้ามาจับจองไว้ หรือบางส่วนเข้าครอบครองโดยผิด
กฎหมาย หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการขายที่ดินให้กับโครงการก่อสร้างดังกล่าว จึงต้องพยายามผลักดันให้
เกิดโครงการดังกล่าวให้ส าเร็จ โดยไม่สนใจว่าจะเกิดปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
ของประชาชนแต่อย่างใด 
 
  3.4 กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในการจ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลแห่งหนึ่งของ จ.ล าปาง 

 เทศบาลนครแห่งหนึ่งฯได้ว่าจ้าง บริษัท จี.บี.ซี.กรุ๊ปจ ากัด เป็นผู้รับจ้างเหมาเก็บขนและ
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2551 พบพฤติการณ์กระท าความผิดของผู้รับจ้าง 
ดังนี้ 

 1. มีการน าทรายบรรจุถุงด าใส่ในรถขยะ ตักทรายใส่เข้าไปในรถขยะ ตักดินลูกรังใส่เข้าไป
ในรถขยะ ใช้น้ าสะอาดบรรจุถุงด าใส่เข้าไปในรถขยะเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าหนักขยะมูลฝอย 

 2. มีการบันทึกตัวเลขน้ าหนักขยะมูลฝอยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ชั่งจริงส่งให้เทศบาลโดย
พิมพ์ตัวเลขน้ าหนักขยะมูลฝอยจากคอมพิวเตอร์สูงกว่าที่ได้ชั่งจริง 

 3. มีการใช้รถขุด(รถแบ็คโฮ)ตักขยะในบ่อก าจัดขยะกลับเข้าไปในรถบรรทุกขยะเพ่ือเวียน
กลับมาชั่งน้ าหนักใหม ่

 วันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 17.05 น. ช่วงก่อนถึงบ่อก าจัดขยะบริเวณที่จอดรถบรรทุก
ขยะของบริษัทผู้รับจ้าง ได้พบรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 70-4330 จอดอยู่บนถนนลูกรังบริเวณหน้า
โรงจอดรถดังกล่าว และมีขยะมูลฝอยอยู่เต็มคันรถโดยหันหัวรถไปทางทางเข้าโรงจอดรถบรรทุกขยะ ซึ่งผู้ที่
ยื่นเรื่องร้องเรียนบันทึกภาพไว้ได้ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ่อก าจัดขยะ ในเวลา 17.15 น.ได้พบรถขุด  
(รถแบ็คโฮ) และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 70-4328 ซึ่งในรถบรรทุกขยะมีขยะอยู่เต็มคันรถเช่นกัน 
ผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียน จึงได้บันทึกภาพไว้จากการตรวจสอบรายงานการชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอย ในวันที่ 30 
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เมษายน 2552 ปรากฏว่ารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 70-4330 ได้เข้าท าการชั่งน้ าหนักและเทขยะใน
บ่อฝั่งกลบแล้วตั้งแต่เวลา 14.57 น.และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 70-4328 ได้เข้าท าการชั่งน้ าหนัก
และเทขยะในบ่อฝั่งกลบแล้วตั้งแต่เวลา 08.31 น. จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างได้ใช้รถขุด (รถแบ็คโฮ) ตักขยะใน
บ่อก าจัดขยะกลับมาไปในรถบรรทุกขยะท้ังสองคันเพื่อเวียนกลับมาชั่งน้ าหนักใหม่ในเวลา 01.00น.ของวันที่ 
1 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นวันแรกของการตรวจสอบการชั่งน้ าหนักขยะของเจ้าหน้าที่เทศบาล และจาก
ข้อมูลรายงานการชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยประจ าเดือนเมษายน 2552 ที่เทศบาลไม่ได้ท าการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2552 มีข้อสังเกตว่าจ านวนเที่ยวในแต่ละวันที่มีการชั่งน้ าหนักขยะของ
เดือนเมษายน 2552 วันที่มีจ านวนเที่ยวสูงสุดคือ 39 เที่ยว ส่วนใหญ่จะมีจ านวนเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 36-37 
เที่ยวต่อวัน โดยวันที่ 36 เที่ยวมีจ านวน 7 วัน และวันที่มี 37 เที่ยว มีจ านวน 6 วัน แต่ใน เดือนพฤษภาคม 
2552 วันที่มีจ านวนเที่ยวสูงสุดมีถึง 43 เที่ยว และส่วนใหญ่จะมีจ านวนเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 40-41 เที่ยวต่อวัน 
โดยวันที่มี 40 เที่ยวมีจ านวน 5 วัน และวันที่มี 41 เที่ยว มีจ านวน 5 วัน จึงน่าเชื่อได้ว่าจ านวนเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน
มาจากการตักขยะในบ่อก าจัดขยะเพ่ือเวียนกลับมาชั่งน้ าหนักใหม่ 

 4. มีการน าขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว เช่น ขวด พลาสติก  กระดาษ และอ่ืนๆที่บรรทุกบน
หลังรถและแขวนติดรถเข้ามาชั่งน้ าหนัก หลังจากชั่งน้ าหนักแล้วได้น าขยะมูลฝอยดังกล่าวออกมาขาย ซึ่ง
เป็นการผิดสัญญาจ้าง ข้อ 15 
  พบว่าผู้รับจ้างได้น าขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว เช่นขวด พลาสติก กระดาษ และอ่ืนๆที่
บรรทุกบนหลังรถและแขวนติดรถเข้ามาชั่งน้ าหนัก หลังจากการชั่งน้ าหนักแล้วก่อนน าขยะไปเทที่บ่อก าจัด
ขยะจะมีรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก (รถปิ๊กอัพ)มารับซื้อขยะที่คัดแยกแล้ว ซึ่งในสัญญาจ้างข้อ 15 ระบุว่า
พนักงานของบริษัทหรือบุคคลอ่ืนจะไม่ท าการคัดแยกหาเศษวัสดุเพ่ือน าไปขายหรือจัดหาประโยชน์ใดๆ
ทั้งสิ้น ซึ่งมูลฝอยที่จัดเก็บได้นอกเสียจากจะได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลก่อน การกระท าของผู้รับจ้างจึง
เป็นการกระท าท่ีผิดสัญญาจ้าง 

 5. น าขยะจากนอกเขตเทศบาลมาขายให้เทศบาล คือน ารถบรรทุกขยะไปเก็บขยะมูลฝอย
ที่สนามกอล์ฟเขลางค์ (ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ซึ่งเป็นสถานที่นอกเขตเทศบาลนครฯ โดยอยู่ในเขต 
อบต.พิชัย  รวมถึงผู้รับจ้างได้น าเปลือกลูกตาลบรรจุถุงด าจ านวน 30-40 ถุง มากองไว้บริเวณริมถนน
ระหว่างโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกับโรงพัสดุส านักการช่างกองไว้บริเวณเสาไฟฟ้าต้นที่ 2 นับจากถนนจาม
เทวีซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่พักของคนงานบริษัทผู้รับจ้างและรถบรรทุกขยะก็จะมาเก็บไปในเวลากลางคืน
เป็นประจ าทุกวันในฤดูกาลที่มีลูกตาลออก ซึ่งถนนสายดังกล่าวไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายลูกตาลแต่อย่างใดจึง
คาดหมายได้ว่าน่าจะน าเปลือกลูกตาลมาจากนอกเขตเทศบาล เนื่องจากเปลือกลูกตาลดังกล่าวน่าจะอยู่ใน
บริเวณท่ีมีการค้าขาย เช่น ในตลาดหรือตามถนนสายอ่ืนที่มีการขายลูกตาล 

 ซึ่งเมื่อคิดค านวณปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลตามหลักวิชาการ  พบว่า  
  จากข้อมูลสถาบันต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุอัตราการเกิดมูลฝอยของภาคเหนือ เท่ากับ 
0.877 กก./คน/วัน ซึ่งเป็นค่าที่มากที่สุดของทุกสถาบัน และค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ (ยกเว้น กทม.)เท่ากับ 0.925 กก./คน/วัน 
  หากก าหนดให้อัตราการเกิดมูลฝอยเท่ากับ 0.925 กก./คน/วัน ซึ่งเป็นค่ามากที่สุด   จะได้
ปริมาณมูลฝอย  = 0.925 x59,171  หรือ = 54.73 ตัน/วัน 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ท าการศึกษาประชากรแฝงในเขตเทศบาลนครฯ เท่ากับร้อยละ 5 
ของประชากรทะเบียนราษฎร์แต่กรมการผังเมืองรวม และหากก าหนดให้ประชากรแฝงเท่ากับ 10 % ซึ่ง
เป็นค่าสูงสุด  ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอย  = 1.1 x54.73 หรือ  = 60.2 ตัน/วัน 
  หากเปรียบเทียบกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ที่คาดการณ์ปริมาณขยะมูล
ฝอย ปี 2551 เท่ากับ 89 ตัน/วัน โดยมีประชากรปี 2551 ตามที่คาดการณ์เท่ากับ 85 ,363 คนนั้น หาก



122 
 

ค านวณโดยใช้วิธีการเดียวกันให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  = 0.925 กก./คน/วัน เช่นกัน จะได้ปริมาณขยะ
มูลฝอย  = 0.925 x 85,363 หรือ = 78.96 ตัน/วัน 
  ก าหนดให้ประชากรแฝงเท่ากับ 10% เช่นกัน ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอย = 1.1 x 78.96                                       
= 87 ตัน/วัน 
  ซึ่งการค านวณใกล้เคียงกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ ง จ ากัด ที่คาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณขยะมูลฝอย 89 ตัน/วัน ที่ประชากร 85,363 คน นอกจากนี้หากน าตัวเลขปริมาณขยะมูลฝอยของ
เมืองต่างๆมาเปรียบเทียบจะปรากฏตัวเลขดังนี้ 
  เทศบาลนครนครราชสีมา มีประชากรประมาณ 200 ,000 คน ปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 180-200 ตัน/วัน เทศบาลนครเชียงใหม่ มีประชากรประมาณ 250 ,000 คน มีขยะมูลฝอย
ประมาณ 80 ตัน/วัน เทศบาลนครนนทบุรี มีประชากรประมาณ 300,000 คน มีขยะมูลฝอยประมาณ 300 
ตัน/วัน   
  เทียบกับเทศบาลฯแห่งนี้ มีประชากรประมาณ 61 ,000 คน มีขยะมีมูลฝอยประมาณ 25 
ตัน/วัน จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยอยู่ ในช่วง 0.40 -1.00 กก./คน/วัน เท่านั้น ยกเว้น เมือง
ท่องเที่ยวเช่นพัทยาหรือว่าภูเก็ตท่ีอาจเกิน 1 กก./คน/วัน 

 ผลจากการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอย เดือนธันวาคม 2551 ตั้งแต่วันที่ 12 – 30
ธันวาคม 2551 รวม 19 วัน ปรากฏมีถึง 11 วัน ที่ปริมาณขยะมูลฝอยน้อยกว่า 100 ตัน/วัน กล่าวคือ ตั้งแต่
วันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยต่อวันดังนี้ 71,61,82,74,71,69,79,78,79,92 และ 
98 ตัน ตามล าดับ ซึ่งวันที่มีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยที่สุดคือ 61 ตัน/วัน เท่านั้น หากวิเคราะห์โดยสามัญ
ส านึกไม่ต้องอิงหลักวิชาการ จะเห็นได้ว่าขนาดตรวจสอบพบการปลอมปนของถุงด าใส่ทราย ,ทรายปนกับ
ขยะดินลูกรังปนกับขยะ และน้ าใส่ถุงด า ซึ่งตรวจสอบได้จากรถบรรทุกขยะบางเที่ยวเท่านั้น ซึ่งในแต่ละวัน
จะมีจ านวนเที่ยวประมาณ 30 กว่าเที่ยว ก็มีปริมาณขยะมูลฝอยเพียง 61 ตัน/วัน เท่านั้น หากไม่มีสิ่ง
ปลอมปนดังกล่าวแม้แต่เที่ยวเดียวปริมาณขยะมูลฝอยก็ต้องน้อยกว่า 61 ตัน/วัน แน่นอน 

 จากการตรวจสอบรายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่ผู้รับจ้างส่งให้กับเทศบาลพบว่ามีข้อผิด
สังเกตหลายประการ ดังนี้ 

 1. รถบรรทุกขยะที่มีความจุมากที่สุดที่ผู้รับจ้างใช้ คือขนาดความจุ 15 ลบ.หลา หรือ
ประมาณ 10 ลบ.ม. ซึ่งโดยปกติจะเก็บขนมูลฝอยได้ร้อยละ 80 ของความจุรถเท่านั้น เพราะลักษณะทาง
กายภาพของขยะมูลฝอย มีรูปร่างที่หลากหลายไม่สามารถอัดได้เต็มพ้ืนที่ในรถขยะต้องมีช่องว่างระหว่าง
ขยะมูลฝอยที่บรรจุอยู่บนรถขยะ ซึ่งต่างกับทราย และน้ าที่มีรูปร่างทางกายภาพใกล้เคียงกัน จึงสามารถ
บรรจุในภาชนะได้เต็มพ้ืนที่ และหนาแน่นของมูลฝอยที่ถูกอัดโดยรถขนมูลฝอยมีค่าประมาณ 240 – 420 
กก./ม3 หากใช้ค่าที่มากที่สุดโดยไม่ค านึงถึงช่องว่างระหว่างขยะมูลฝอย และใช้ค่าที่มากที่สุดของมูลฝอยที่
ถูกอัดโดยรถขนมูลฝอยเท่ากับ 420 กก./ม3 รถขนขยะมูลฝอยขนาด 15 ลบ.หลา หรือประมาณ 10 ลบ.ม. 
จะสามารถบรรทุกขยะมูลฝอยได้ 420 x 10 = 4,200 กก. ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดและน้ าหนักรถบรรทุกขยะมูล
ฝอยเปล่ามีน้ าหนักประมาณ 8,500 กก. น้ าหนักรถรวมกับน้ าหนักขยะมูลฝอยจึงมีค่าประมาณ 12,700 กก. 
เท่านั้น จากการตรวจสอบขยะมูลฝอยตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ธันวาคม 2551 โดยทีมงานนั่งดูน้ าหนักขยะมูล
ฝอยที่น ามาชั่งที่ เครื่องชั่งตลอดเวลาปรากฏว่าน้ าหนักรถรวมน้ าหนักขยะมูลฝอยที่ชั่งได้มากที่สุดมี
ค่าประมาณ 12,000 กก. ถึง13,000 กก.เท่านั้น แต่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักขยะตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ธันวาคม 
2551 ที่ไม่ได้ตรวจสอบมีค่าสูงถึง 14,000 กก.ถึง16,00 กก. และมีค่าน้ าหนักขยะมูลฝอยสูงถึง 7,000 กก. 
ซึ่งเกิดความสามารถของปริมาณความจุของรถขยะมูลฝอยที่สามารถบรรทุกได้ ซึ่งท าให้เห็นว่า ตัวเลข
น้ าหนักที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับน้ าหนักที่ขึ้นชั่งบนเครื่องชั่งจริง จากการตรวจสอบ
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คอมพิวเตอร์ปรากฏว่ามี Menu การตั้งค่าซึ่งสามารถพิมพ์ตัวเลขตามต้องการได้ และเมื่อทีมงานเทศบาลได้
ท าการนั่งจดบันทึกบันทึกน้ าหนักรถเข้า-ออก ที่เครื่องชั่งท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขน้ าหนักตาม
ต้องการได้ ซึ่งจะเห็นได้มาจากรายงานน้ าหนักรถรวมน้ าหนักขยะตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ธันวาคม 2551 มี
ค่าสูงสุดประมาณ 12 ,000 กก.ถึง13,000 กก.เท่านั้น ซึ่งต่างกับวันที่ 1 –11 ธันวาคม 2551 ที่ไม่ได้
ตรวจสอบมีค่าสูงถึง 14,000 กก. ถึง16,000 กก. และหากตรวจสอบย้อนหลังไปเดือนพฤศจิกายน 2551 ,
ตุลาคม 2551 ,กันยายน 2551,สิงหาคม 2551 ก็ได้ข้อมูลน้ าหนักสูง เช่นเดียวกับวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 
2551  

 2. เวลาที่รถบรรทุกขยะมูลฝอยเข้ามาท าการชั่งน้ าหนัก ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
กล่าวคือ ปกติรถบรรทุกขยะมูลฝอยแต่ละคันจะใช้เวลานานพอสมควรในการเก็บขยะมูลฝอยแต่ละเที่ยว แต่
ปรากฏว่ารถบรรทุกขยะบางคันเลขทะเบียนเดียวกัน เข้าชั่งน้ าหนักที่เครื่องชั่งในเวลาใกล้เคียงไล่เลี่ยกัน  
ยกตัวอย่างเช่น รถหมายทะเบียน 70 – 4328 เข้าชั่งวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เวลา 02.33 น. ต่อมาก็เข้าชั่ง
อีกในวันเดียวกัน เวลา 02.51 น. ซึ่งห่างกันเพียง 18 นาที เท่านั้น และรถหมายเลขทะเบียน 70 –4327 เข้า
ชั่งวันที่ 7 ธันวาคม 2551 เวลา 07.36 น. ต่อมาก็เข้าชั่งในวันเดียวกันเวลา 07.41 น. ซึ่งห่างกัน 5 นาที
เท่านั้น ซึ่งเป็นการชี้ชัดว่ามีการพิมพ์ตัวเลขได้ตามท่ีต้องการจริง 

 3. เมื่อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เก็บขนขยะมูลฝอยแล้ว เข้าท าการชั่งน้ าหนักในแต่ละวัน 
กรณีที่ทีมงานเทศบาลไม่ได้ท าการตรวจสอบ เช่นวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2551 จะเสร็จสิ้นประจ าแต่ละวัน
เฉลี่ยเวลาประมาณ 15.00 น. เท่านั้น แต่วันที่ 12 – 30 ธันวาคม 2551 ที่ทีมงานเทศบาลท าการตรวจสอบ  
ผู้รับจ้างจะด าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละวันเฉลี่ยเวลาประมาณ 17.00 น. เนื่องจากไม่สามารถพิมพ์ตัวเลข
น้ าหนักตามต้องการได้ จึงต้องพยายามเก็บขนขยะมูลฝอยให้ได้น้ าหนักมากที่สุดไม่น้อยกว่าวันละ 100 ตัน 
จึงใช้วิธีการต่างๆนานาดังกล่าวไปแล้ว เช่น บรรจุทรายในถุงด า ตักทรายในถุงด า ตักทรายปนกับขยะใส่ใน
รถบรรทุกขยะ ตักลูกรังปนขยะใส่ในรถบรรทุกขยะ และบรรจุน้ าหนักใส่ถุงด าบรรทุกในรถขยะเพ่ือเพ่ิม
น้ าหนักขยะให้ได้ตามต้องการ 

 4. เมื่อผู้รับจ้างรู้ว่าตนเองพิมพ์ตัวเลขน้ าหนักเกินความจริง คือเกินความสามารถความจุ
ของรถ ที่สามารถได้ ดังกล่าวไปแล้วในข้อสังเกตที่ 1 ซึ่งผู้รับจ้างทราบจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2551 จากการชี้แจงของฝ่ายผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายงานผลการชั่งน้ าหนัก ไม่เกินตามปริมาณของรถบรรทุก
ขยะที่สามารถรับได้จริงต่อมาในเดือนมกราคม 2552 และกุมภาพันธ์ 2552 ทางทีมงานเทศบาลได้หยุดการ
ตรวจสอบแล้ว ทางผู้รับจ้างก็เปลี่ยนไปพิมพ์ตัวเลขน้ าหนักของรถบรรทุกขยะขนาดอื่นแทน เช่นรถคอนแทน
เนอร์ ซึ่งมีขนาดความจุ 10 ลบ.หลา ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนดังนี้ 70 -4328 ,70-4313 ,70-4161 รถคอน
เทนเนอร์จะเป็นรถที่เก็บคอนเทนเนอร์ที่ตั้งวางไว้ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งในหลายชุมชนในเขตเทศบาลมี
โครงการคัดแยกขยะเอง บริหารจัดการขยะกันเอง เพ่ือน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ว่าจะ
เป็นการ Recycle ,Reduce และ Reuse ท าให้ขยะให้ชุมชนเหลือน้อยลง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากวันที่ 
12 – 30 ธันวาคม 2551 เป็นวันที่ทีมงานเทศบาลได้ท าการตรวจสอบ ปรากฏว่าถังคอนเทนเนอร์ที่เก็บตาม
ชุมชนต่างๆมีน้ าหนักขยะน้อยมาก เช่นวันที่ 20 ธันวาคม 2551 มีถึง 12 เที่ยวที่น้ าหนักขยะไม่ถึง 1 ,000 
กก. และในวันที่ 21 ธันวาคม 2551 มีถึง 10 เที่ยวที่น้ าหนักขยะไม่ถึง 1 ,000 กก. โดยน้ าหนักขยะเที่ยวที่
น้อยที่สุดเท่ากับ 420 กก. และเที่ยวที่มากที่สุดเท่ากับ 960 กก. แต่ในเดือนมกราคม 2552 และกุมภาพันธ์  
2552 ทีมงานเทศบาลไม่ได้ไปตรวจสอบสอบแล้ว ปรากฏว่าน้ าหนักขยะที่บรรจุถังคอนเทนเนอร์จากชุมชน
ต่างๆ แทบไม่มีเที่ยวไหนเลยที่มีน้ าหนักขยะน้อยกว่า 1,000 กก. 
  กรณีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรูปแบบ
เป็นการร่วมกันทุจริตระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับผู้รับเหมาซึ่งเป็นคู่สัญญากับเทศบาลฯ 
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การที่ผู้รับเหมาเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยทุจริต กล้าท าการทุจริตหรือกล้าโกงเทศบาลฯโดยท าอย่างไม่
กลัวเกรงความผิดเช่นนี้มาเป็นเวลานาน แต่กลับไม่มีการถูกลงโทษ ไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังจาก
เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีการรู้เห็นเป็นใจกันให้
ผู้รับเหมาโกงเทศบาลได้อย่างยาวนานเช่นนี้ ท าให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลฯ(รัฐ) ต้องสูญเสียเงิน
งบประมาณเกินความจริงไปเป็นจ านวนมากในแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทราบเรื่องดังกล่าว พยายาม
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่มีการเข้ามาตรวจสอบแก้ไข นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ถูกอ านาจ
อิทธิพลเถื่อนข่มขู่คุกคามจนต้องหยุดร้องเรียนในที่สุด  
 
  3.5 กรณี เชื่อ ว่ามีการทุจริตในโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณบึงกะโล่  อ. เ มือง              
จ.อุตรดิตถ์  
  บึงกะโล่ เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีสภาพเป็นบึงน้ าธรรมชาติหรือแก้มลิงขนาดใหญ่ ขนาดเนื้อที่
ประมาณ 7500 ไร่ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งอยู่ในเขต ต.ป่าเซ่า และ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สภาพ
พ้ืนที่โดยรอบบึงกะโล่เป็นพ้ืนที่นาข้าว เป็นชุมชนเกษตรกรรม ท านา เลี้ยงสัตว์ แนวทางการพัฒนาเป็นอ่าง
เก็บน้ าการเกษตรจะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นจริงและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้
อย่างกลมกลืนที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อมาในปี 2535 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้ว่าราชการจังห วัด
อุตรดิตถ์ในสมัยนั้น ได้ริเริ่มด าเนินการ “โครงการขุดลอกเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพและพัฒนาบึงทุ่งกะโล่เพ่ือเป็นอ่าง
เก็บน้ าการเกษตร” ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรชาวนาได้น้ าใช้ท านาอย่างเพียงพอและยั่งยืน  หลังจากปี 
2537 โครงการอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรได้หยุดชะงักลง เพราะเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ถูกย้ายไป
เป็นผู้ว่าราชการยังจังหวัดอ่ืน 

 ต่อมาจังหวัดอุตรดิตถ์ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยจัดท า “ผังแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่
บริ เวณบึงกะโล่ จ.อุตรดิตถ์ ฉบับกองผังเมืองเฉพาะฯ  ซึ่งจัดท าโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอ้างว่าเป็น
พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ทั้งท่ีความเป็นจริงพบว่า 

 1. บึงกะโล่เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินต้องเป็นไปเพ่ือเกษตรกรรม โครงการ
ขุดลอกเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพและพัฒนาบึงทุ่งกะโล่เพ่ือเป็นอ่างเก็บน้ าการเกษตร จึงเป็นโครงการที่ถูกต้อง
เหมาะสม การเปลี่ยนโครงการจากอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร มาก่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยและอาคาร
สิ่งก่อสร้างต่างๆลงในบึงน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงไม่น่าจะถูกต้อง และไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเป็น
การท าลายแหล่งน้ าการเกษตรของชาวนา  ที่ส าคัญไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่า การก่อสร้างต้องมีการถมที่เป็นบึง
น้ ากว่า 5,000 ไร่ ต้องใช้งบประมาณมหาศาล เชื่อว่าจะมีการหาประโยชน์โดยมิชอบจากการถมที่ดังกล่าว 
ทั้งที่จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีที่ดอนที่มีความเหมาะสมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่สามารถเลือกมาเป็นที่ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยและอาคารสิ่งก่อสร้างของทางราชการอ่ืนๆได้ มากกว่าบึงกะโล่ จะเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับ
ทุกฝ่าย  

 2. รายละเอียดโครงการใหม่มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในรายละเอียดของโครงการในหัวข้อเป้าหมาย (แนวทางการ
ด าเนินการ) กลับกลายเป็นการก่อสร้างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีการท าลายสิ่งแวดล้อม ท าลายแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ส าคัญของ จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ 

 2.1 การสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พ้ืนที่  2,199 ไร่  
 2.2 การสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 100 ไร่  
 2.3 อาคารแสดงสินค้า OTOP พ้ืนที่ 200 ไร่ (ด าเนินการไปแล้ว) 
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 2.4 ตลาดกลางผลไม้พ้ืนที่ 200 ไร่ 
 ทั้งยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ก าลังด าเนินการขอก่อสร่ง เช่น วิทยาลัยพยาบาล  สถานีต ารวจ 

เป็นต้น 
 3. ในการวางผังมีการจัดเตรียมท าถนน 8 เลนบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว เห็นได้จากข้อความ

ที่ว่า “ในการวางผัง จึงมีแนวคิดในการเปิดมุมมองเพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการที่ชัดเจน โดยมีการตัดถนนจาก
สาย 11 เข้าสู่พื้นที่โครงการเป็นถนน 8 ช่องทางจราจรฯ” 

 4. มีการด าเนินโครงการที่ผิดพลาดล้มเหลว และสูญเสียงบประมาณของแผ่นดินไปโดย
เปล่าประโยชน์ ได้แก่ 

 4.1 ถนนวัวเดิน  ท าการลาดยางคล้ายถนนบนผิวคันบึงหลายช่วง ทั้งที่คันบึงท าหน้าที่กัก
เก็บน้ าในบึงไม่ให้รั่วไหลเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วไม่จ าเป็นต้องเสียงบประมาณในการลาดยางแต่อย่างใด อีก
ทั้ง  คันบึงที่ลาดยางนั้นรถก็ไม่สามารถวิ่งได้  ดังนั้น  การด าเนินการเช่นนี้จึงเป็นการสูญเสียงบประมาณโดย
เปล่าประโยชน์ โดยปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีใช้เป็นทางให้วัวเดินไป-กลับเท่านั้น 

 4.2 โครงการสร้างอาคารแสดงสินค้า  OTOP งบประมาณกว่า 20 ล้าน ซึ่งโครงการนี้เป็น
อาคารเพ่ือให้นกหนูอยู่อาศัยมากกว่า โดยสร้างเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ก็ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ใด ๆเลย เพราะไม่มีประชาชนคนใดไปแสดงสินค้า เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวก่อสร้างในบริเวณ
กลางทุ่งในบึงกะโล่ ซึ่งห่างไกลผู้คนสัญจรไปมา ที่ส าคัญหน่วยงานราชการที่น างบประมาณมาก่อสร้างไม่
สนใจได้ทิ้งร้างไปโดยเปล่าประโยชน์ โครงการนี้ท าให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดินจ านวนมากไปอย่างไม่เกิด
ประโยชน์อะไรแก่จังหวัดอุตรดิตถ์เลย  
  กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตเรื่องนี้เป็นความพยายามของผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด ที่ร่วมกัน
หาผลประโยชน์โดยมิชอบกับนายทุนเอกชนที่ต้องประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินของตนเองในบริเวณการ
ก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ยังหวังประโยชน์จากการรับเหมาถมที่ และการก่อสร้างอาคาร สถานที่ต่างๆ 
กรณีนี้เป็นอีกเรื่องที่เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย มีการวางแผนร่วมกันหาประโยชน์โดยมิชอบของนักการเมือง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานและนายทุนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงผู้รับเหมา เป็นโครงการ          
คอร์รัปชันขนาดใหญ่ทีว่างแผนจะหาประโยชน์โดยมิชอบกันยาวนาน  
 
  4. ภาคใต้ 
   
   4.1 กรณีน่าเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่                
จ.สงขลา มีการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต ท าให้รัฐได้รับความเสียหาย 
  การด าเนินงานของนายกเทศมนตรี พบว่ามีหลายประเด็นที่น่าจะเป็นการบริหารราชการ
แผ่นดินไม่โปร่งใส  ดังนี้ 
  1. เทศบาลเมืองฯแห่งนี้โดยนายกเทศมนตรี ได้เข้าด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือจัด
กิจกรรมเตรียมการจัดตั้งตลาดน้ าบริเวณที่ดินเอกชนริมคลองแหในเดือนสิงหาคม 2551 โ ดยได้รับการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางหลวงชนบทเข้ามาด าเนินการ  เทศบาลเมืองฯสนับสนุนงบประมาณเป็นค่า
น้ ามันและเบี้ยเลี้ยง  ในขณะเดียวกันได้เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่เอกชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันโดยที่
เอกชนยังไม่ได้มอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับเทศบาลแต่อย่างใด การกระท าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องในการจัดหารายได้จากที่ดินเอกชนแปลงดังกล่าว ท าให้เกิด
ปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นท่ีได้  
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  2. เทศบาลเมืองฯ โดยนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้กองวิชาการได้จัดท าสัญญาเช่ าที่ดิน
แปลงที่ได้ปรับปรุงพ้ืนที่แล้วจากเอกชนบางส่วนจ านวน 3 แปลงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเป็นการ
ท าสัญญาย้อนหลัง แต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังไม่ได้ส่งมอบตามกฎหมายเป็นการสร้างหลักฐานกลบเกลื่อนการ
กระท าความผิดตามข้อ1. ในการท าสัญญาไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบในการจัดซื้อ-จัดจ้าง หา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินมาอ้างอิง หรือน ามาด าเนินการ แต่ด าเนินการตามความคิดเห็นของนายกฯที่คิดว่า
ท าได้ง่ายและสะดวกในการน าเงินไปใช้จ่ายได้ตามใจชอบ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบ
บริหารราชการที่เกี่ยงข้องได้แก่ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ. 2543  และระเบียบพัสดุ
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง เพ่ือท าสัญญาเช่าในการประกอบหลักฐานในการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีไปแล้ว  
   3. เทศบาลเมืองฯได้จัดเก็บเงินจากแม่ค้าท่ีเข้าไปค้าขายที่ตลาดที่ตลาดน้ าจ านวนประมาณ
250 รายโดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ด าเนินการ แยกได้ดังนี้ 
  3.1 เรียกเก็บค่าจองร้านค้าครั้งแรกรายละ 1 ,200 บาท โดยออกใบส าคัญรับเงินที่มิใช่
ใบเสร็จรับเงินของเทศบาล  
  3.2 เรียกเก็บครั้งที่ 2 รายละ 3,500 บาท โดยออกใบเสร็จรับเงินที่มิใช่ใบเสร็จรับเงินของ
เทศบาล 
  3.3 เรียกเก็บเงินจากแม่ค้ารายวัน ในวันที่ตลาดน้ าเปิดสัปดาห์ละ3 วัน คือ วันศุกร์ เสาร์ 
และวันอาทิตย์ วันละ 50 บาท ต่อราย และค่าเก็บขยะมูลฝอยรายละ 10 บาท ต่อวัน รวมวันละ 60 บาท
โดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินใดๆ ให้เช่นกัน การเรียกเก็บเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ฯ พ.ศ. 2547 และจงใจใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือทุจริตหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้อง 
  4. ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าของเทศบาลเมืองฯ การลงทุนต่างๆในการจัด
งานใช้งบประมาณของเทศบาลมากกว่า 20 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบค่าใช้จ่ายประจ าตามส่วนราชการ
ต่างๆ เช่น กองการศึกษา กองสวัสดิการ กองช่างฯลฯ ซึ่งมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการลงทุนจัดงานทุกครั้งใน
กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ตลาดน้ า ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ซึ่งเป็นการ
จัดงานในลักษณะห้วงเวลาเดียวกัน เจ้าหนี้เดียวกัน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ  โดยแยกเบิกจ่าย
ในแต่ละเอกสาร มีเจตนาทุจริตในการเบิกจ่าย ไม่มีความโปร่งใส และไม่ถูกต้องตามระเบียบ   
  5. มีการจัดซื้อเรือเก่าและทรัพย์สินเกี่ยวกับตลาดน้ าซึ่งไม่ใช่ของใหม่โดยไม่ได้ด า เนินการ
ตามระเบียบพัสดุและทรัพย์สินบางรายการสูญหายก็ไม่ได้ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบพัสดุ 
  6.  เทศบาลได้มีค าสั่ งที่ 49/2551 ลงวันที่  21 มกราคม เรื่ องแต่ งตั้ งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี (เพิ่มเติมชุดที่ 4 ) แต่งตั้งให้นายบวร ได้เข้าไปด าเนินการเช่าที่ดินของนายสุรพล  เมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม 2551 ตามโฉนดเลขที่ 96716 เล่ม 986  เลขที่ดิน 6 ซึ่งเป็นที่ดินที่เทศบาลได้เข้าไปด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อ 1. โดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดหารายได้จากผู้เช่าแผงขายสินค้าบริเวณตลาดน้ า การกระท า
ดังกล่าวได้มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องและตนเอง   
  7. เทศบาลได้มีค าสั่งที่ 481/2551 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี(เพ่ิมเติมชุดที่ 7 ) แต่งตั้ง นายอธิวัฒน์ ท าหน้าที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองฯซึ่งต่อมา
เทศบาลฯได้ท าสัญญาซื้อ ขายวัสดุจาก ร้านอธิวัฒน์ค้าไม้ โดยนายอธิวัฒน์ เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ขายตาม
บันทึกข้อตกลงซื้อขาย เลขท่ี 005/1 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 วงเงิน 99,252 บาท และต่อมา เทศบาล
ฯ ได้ท าสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วน จ ากัดควนลังรัตน์เจริญ ซึ่งมีนายอธิวัฒน์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เข้าด าเนินการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลคลองแหตามสัญญาเลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 
วงเงิน 1,125000 บาท ซึ่งการจ้างครั้งนี้เป็นการจ้างที่เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องและตนเองอย่างชัดเจน  
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  ข้อสังเกต 
  1. นายอธิวัฒน์แก้ตัวว่าโครงการดังกล่าวบางส่วนเป็นของเอกชน ซึ่งถ้าเป็นของเอกชน 
จริงเทศบาลฯสามารถใช้ทรัพย์สินของเทศบาลไปปรับปรุงที่ของเอกชนได้หรือ ผู้ที่ไปท าสัญญาเช่าที่ของ
เอกชน รวมถึงใช้ทรัพย์สินของเทศบาลไปปรับปรุงที่ของเอกชน และยังเป็นผู้ไปท าสัญญาเช่าที่ของเอกขน
คือที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี ความผิดส าเร็จแล้วจากการใช้ทรัพย์ของทางราชการโดยมิชอบ จะแก้ตัวว่า
ขณะนี้เทศบาลยังไม่ได้เก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าให้ขายฟรี จึงไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้อง 
และเทศบาลยังไม่ได้อนุมัติให้ด าเนินการแต่มีหลักฐานว่านายกสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปเข้าเวรดูแลตลาดน้ าแล้ว 
  2. เทศบาลซื้อเรือเก่ามาใช้ ซึ่งตามระเบียบราชการท าไม่ได้ แต่เทศบาลวางแผนเลี่ยง
ความผิดโดยท าการมอบเงินให้วัดคลองแห 3 ล้านเพ่ือใช้ชื่อวัดเป็นผู้ซื้อเรือ หลังจากนั้นให้ทางวัดท าเป็น
บริจาคเรือให้กับเทศบาลฯ 
  3. เรื่องตั้งที่ปรึกษาคือนายบวร มีการตั้งจริงแต่ปลดออกก่อนโครงการตลาดน้ าเสร็จ  เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตั้งนายบวร เป็นที่ปรึกษาฯเพ่ือให้มาท าสัญญาเช่าที่เอกชนติดกับท่ีของเทศบาลเช่า 
  4. สมาชิกเทศบาลคนหนึ่งให้ภรรยานอกสมรสมาท าสัญญาถมดิน เมื่อถูกจับได้ก็บอกว่า
หญิงผู้นั้นไม่ใช่ภรรยา และไม่รู้ว่าหญิงผู้นั้นมาท าสัญญากับเทศบาล ทั้งที่มีลู กกับผู้หญิงคนนี้และอยู่บ้าน
เดียวกัน 
  5. ใบอนุมัติซื้อ หินถม หินคลุก วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท เลขที่ 004 (หินถม) ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2551 ใบอนุมัติซื้อหินคลุก เลขที่ 002 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
  กรณีการทุจริตเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ท าให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก
เช่นกัน มีวิธีวางแผนทุจริตที่มีการตัดตอน ไม่ให้สามารถเอาผิดกับผู้บงการได้ง่ายๆ มีการวางแผนเลี่ยง
กฎหมายเพื่อสะดวกในการทุจริต และเพ่ือให้บรรลุผลในการทุจริต ท าให้เห็นความพยายามของผู้ทุจริตที่ท า
ทุกอย่างเพ่ือให้โกงได้ส าเร็จ 

 
  4.2 กรณีเชื่อว่าเทศบาลฯแห่งหนึ่งใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือ
โดยทุจริต 
  เทศบาลต าบลแห่งหนึ่งใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต อนุญาตให้มีการก่อสร้างห้างโลตัสในพ้ืนที่ ที่
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ สั่งห้ามไม่ให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารพาณิชย์ 
หรือบางประเภท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546, ประกาศการจัดตั้งสุขาภิบาลเชิงทะเล 23 กรกฎาคม 2506 
เป็นต้น  โดยพบข้อพิรุธในการอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว  ดังนี้ 
  1. ประเด็นส่อความไม่โปร่งใส น่าเชื่อว่ามีการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ธุรกิจเอกชนค้า
ปลีกค้าส่งรายใหญ่ ท าให้รัฐและประชาชนได้รับความเสียหาย เนื่องจากปลัดเทศบาลกับช่างของเทศบาล
ทราบดีว่าบริเวณที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างห้างโลตัส ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ ใน
อ านาจของใคร ระหว่างเทศบาลต าบลเชิงทะเลกับ อบต. เชิงทะเล แต่ปลัดเทศบาลฯกลับใช้ดุลพินิจเพียง
อย่างเดียว โดยไม่สนใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยอ้างว่ามีอาคารพาณิชย์ในบริเวณ
ดังกล่าวมาเสียภาษีให้แก่เทศบาลฯ ถ้าไม่ถูกต้องที่ผ่านมาท าไม อบต. เชิงทะเล จึงไม่ใช้สิทธิทักท้วงให้มาเสีย
ภาษีกับ อบต. การกระท าของเทศบาลฯทั้งที่มีกฎ ประกาศที่เกี่ยวข้องเช่น กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2547 
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
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หรือบางประเภทในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตลงวันที่ 2 กันยายน 2546 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง
สุขาภิบาลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ราชกิจจานุเบกษา 23 กรกฎาคม 2506 มีเนื้อที่ประมาณ 4 
ตารางกิโลเมตร ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2539 เรื่องรายชื่อสุขาภิบาลที่มีฐานะ
การคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจ าสุขาภิบาลได้ ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องแนวเขตของสุขาภิบาลไว้จึงมีอาณา
เขตเท่าเดิม  
  2. มติที่ประชุมพิจารณาหาข้อยุติข้อพิพาทแนวเขตครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  
2550 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุม  (ชั้น 2) ที่ว่าการอ าเภอถลาง สรุปว่าให้รายงานจังหวัด ให้ชะลอการ
เปิดโลตัสไว้ก่อน เนื่องจากแนวเขตยังไม่แล้วเสร็จ ให้เทศบาลต าบลฯ และ อบต. ส่งตัวแทนในนามองค์กร
เพ่ือท าการตรวจสอบหาข้อยุติให้เร็วที่สุด ต่อมามีการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  วันที่ 24 ตุลาคม 2550 นายอ าเภอถลาง รายงานผู้ว่าฯ ให้ชะลอการเปิดกิจกรรมของ
โลตัสเอ็กซเพรส  
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 นายอ าเภอถลาง ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องการด าเนินการตรวจสอบและจัดท าแนวเขต 
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 นายกเทศมนตรีต าบลฯ ได้ออกหนังสือรับรองการก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้กับโลตัส (บริษัทเอกชัยดีสทริบิวชั่นซีสเต็ม) 
  วันที่ 14 ธันวาคม 2552 ห้างโลตัสเชิงทะเลเปิดด าเนินกิจการ โดยนายกเทศมนตรีอนุญาต
ห้างโลตัสด าเนินการได้ ซึ่งขัดกับค าสั่งจังหวัดที่มีมติให้ชะลอการเปิดกิจการไว้ก่อน เข้าข่ายละเว้นโดยมิชอบ 
และขัดต่อระเบียบ และค าสั่ง ดังนี้ หนังสือจังหวัดภูเก็ตที่ มท 0856.3/14393 ลงวันที่ 5  พฤศจิกายน 
2551 หนังสืออ าเภอถลางที่ มท 0856.8/5635 ลงวันที่ 23 ธันวาคม   2551 ค าสั่งจั งหวัดภูเก็ตที่ 
168/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการพิจารณาหา  ข้อยุติ ปัญหาแนวเขตการปกครอง
ระหว่างเทศบาลเชิงทะเล ได้มีการยืนยันว่า หลัก กม. ที่ 5 ,600 และ กม. ที่ 7,700 มิได้มีการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือ ภก.0037.3/2366 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2552 ให้
อ าเภอถลางพิจารณาให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานแนวเขตการปกครองของเทศบาลต าบลฯ ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2506 
  อบต.เชิงทะเล แจ้งความให้ด าเนินคดีกับบริษัทเทสโกโลตัส จ ากัด ต่อ สภ.ต.เชิงทะเล เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2550 โดยปลัด อบต.เชิงทะเล ท าหน้าที่ นายกอบต.เชิงทะเล มอบอ านาจให้นิติกร อบต.
เชิงทะเล แจ้งความด าเนินคดีจนถึงที่สุด ต่อมาปลัด อบต.เชิงทะเลในขณะนั้น ต้องถูกนายก อบต.เชิงทะเล
คนปัจจุบันบีบจนต้องลาออกจากราชการ 
  ช่างโยธายอมรับอย่างชัดเจนว่า ทราบดีกรณีที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตของ อบต.เชิงทะเล แต่
บอกว่ามีความไม่ชัดเจน ถ้าโลตัสมาขอก็ต้องรออีก พ.ศ. ไหนก็ไม่รู้ ยอมรับว่าขัดแย้งกันตลอดมานี่คือ
หลักฐานที่ช่างสารภาพว่าการใช้ดุลพินิจ อนุญาตให้ก่อสร้างเมื่อ 17 พฤษภาคม 2549 เป็นเพียงข้ออ้างว่า
เคยมีการจ่ายภาษีของเจ้าของที่ดิน และเจ้าของตึกแถวหน้าบริเวณที่สร้างโลตัส นี่คือการใช้วิธีซิกแซ็ก โดย
เทศบาลไม่ยึดหลัก ก.ม.ที่ใช้บังคับอยู่เลย พิสูจน์ง่ายๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดดูได้ และตรวจสอบย้อนหลัง
ว่าเจ้าของที่เจ้าของตึกแถวเคยเสียภาษีบ ารุงที่ดิน ภาษีโรงเรือนให้แก่ อบต. หรือเทศบาล 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริตของผู้บริหารเทศบาลฯแห่งนี้ ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ เป็นการเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบ
ใหแ้ก่นายทุนข้ามชาติ มีนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือให้การ
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กระท าความผิดเรื่องนี้ท าได้ส าเร็จ กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างซื้อนักการเมืองท้องถิ่นและซื้อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เกือบทุกคน คนที่ซื้อไม่ได้ก็ต้องถูกอ านาจอิทธิพลเถื่อนกลั่นแกล้งจนอยู่ไม่ได้   
   
  4.3 กรณีเชื่อว่ามีการทุจริตในการติดตั้งเตาเผาแกลบให้สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพัทลุง 

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้งบประมาณจากผู้ว่า ซี.อี.โอ. ปีงบประมาณ 2548 
จ านวน 2,195,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือรื้อถอน เคลื่อนย้ายติดตั้งเตาอบ
ลดความชื่นข้าวเปลือก จ านวน 3 เครื่อง และติดตั้งเตาแกลบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง ให้แก่สหกรณ์
การเกษตรฯแห่งหนึ่ง การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยไม่มีแบบแปลน หรือรูปแบบรายการไม่มีรายละเอียดวัสดุ ไม่มีช่างหรือวิศวกรควบคุมงาน ช่างที่ไป
ติดตั้งไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีปะสบการณ์ ไม่มีความช านาญเรื่องเตาอบข้าว ผู้จัดซื้อจัดจ้างปล่อย
และเลย  ไม่ติดตามผลงานการก่อสร้าง จนท าให้เตาอบลดความชื้นขาวเปลือกใช้งานไม่ได้ เป็นการสูญสิ้น
งบประมาณแผ่นดินไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 หลักฐานที่เชื่อว่ามีการทุจริต 
 1. โรงคลุมที่ก่อสร้างมีฐานรากไม่มั่นคง ขุดหลุมตื้น แคบ เหล็กมีขนาดเล็ก ใช้ทรายขี้เป็ด

เทฐานราก พ้ืนโรงคลุมใช้ทรายขี้เป็ด และใส่หินบุ้งกี๋ สาดไปบนพ้ืน แล้วละลายปูซีเมนต์มาเทฉาบบน โดยไม่
ใช้คนกวน หรือใช้เครื่องโม่กวน พ้ืนไม่มีคานคอดิน หลังคายิงเดวิดตรงร่องน้ าไหล ท าให้หลังคารั่วตลอดเวลา 
ความสูงของโรคคลุมไม่ได้ขนาดมาตรฐาน 

 2. ตู้อบข้าววางขาตู้ไม่ตรงฐานราก  ถ้าหากใส่ข้าวเต็มทุกตู้เชื่อว่าพ้ืนจะยุบ ตู้อบข้าวกับ
หลุมปล่อยข้าวห่างมากเกินไป ความลาดชันของท่อล าเลียงข้าวมีน้อย ท าให้ข้าวติดขัดในท่อ เชื่อว่าผู้ติดตั้ง
ไม่มีความรู้ความช านาญ 

 3. เตาเผาแกลบควบคุมอุณหภูมิติดตั้งผิดแบบ ท าให้ ไฟไม่ลุกโชนไม่สามารถกระจายความ
ร้อนไปยังตู้อบข้าวทั้ง 3 ตู้ พร้อมกันได้ 

 4. ช่างที่ไปติดตั้งไม่มีความรู้เรื่องเตาอบข้าว  ไม่รู้จักไฟฟ้า 3 เฟส ต่อไฟผิดพลาดจนหม้อ
แปลงไฟฟ้าระเบิด ทราบมาว่าผู้ติดตั้งเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ไม่ใช่ช่างไฟฟ้า 

 มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดพัทลุงหลายคนออกมาพูดถึงกรณีนี้ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จังหวัดพัทลุงคนหนึ่งบอกว่าการติดตั้งของเก่าไม่ต้องมีแบบแปลน และรายละเอียดวัสดุ แต่ติดตั้งตามแบบ
แปลนเดิมก่อนรื้นถอนจากจังหวัดชัยนาท ไม่ต้องมีเอกสารใดๆ ประกอบการก่อสร้าง ทั้งที่แบบแปลนมีระยะ
ความลึกถึง 1,000 กิโลเมตรกว่าๆ ทั้งที่อยู่เหนือดินและใต้ดิน เป็นการตั้งใจทุจริตอย่างชัดแจ้ง สหกรณ์
จังหวัดพัทลุงอีกคนหนึ่ง ขณะนี้ย้ายไปเป็นสหกรณ์จังหวัดสตูล บอกว่าพ้ืนโรงคลุมให้รถบรรทุกขึ้นมาท าไม 
การอบข้าวเขาขนไปอบที่ละกระสอบเท่านั้น เพราะพ้ืนจะยุบเนื่องจากใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ นอกขากนี้ยังท้า
ทายให้ส านักงานสหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ฟ้องร้องเป็นคดี เขาบอกว่าสหกรณ์จังหวัดพัทลุงชนะคดีอย่าง
แน่นอน เยาะเย้ยว่าฟ้องไปก็เสียค่าธรรมเนียมศาลเปล่าๆ ไหนจะค่าทนายความอีกมากมาย และยังข่มขู่ห้าม
ปรามว่า หนังสือร้องเรียนต่างๆ อย่าพิมพ์ส่งไปจะฉีกทิ้งให้หมด 
  ในขณะที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดพัทลุงคนที่สามบอกอีกว่าพ้ืนไม่อยู่ในสัญญา ถ้าสร้าง
อาคารไม่มีพ้ืนจะนั่งกันตรงไหน  ไม่ศาลากลาง โรงเรียน หรืออาคารที่ต่างๆ และยังบอกว่า ไฟฟ้า 3 เฟส 
เป็นไฟที่อ่อน ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ ทั้งๆที่ไฟฟ้า 3 เฟส เป็นไฟโรงงาน หากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะไปพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าได้อย่างไร 
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  กรณีการทุจริตเรื่องนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทุจริตงบประมาณของผู้ว่า ซีอีโอ อ้างเอา
โครงการมาให้ชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ จังหวัดเป็นคนจัดการให้เองทั้งหมด ชาวบ้านมี
โรงอบข้าวเดิมที่ยังใช้การได้ดี ต้องถูกรื้อถอนออกเพ่ือให้โครงการนี้เข้ามาแทนที่ แต่เมื่อโครงการก่อสร้าง
เตาเผาแกลบดังกล่าวเสร็จ ก็ใช้ไม่ได้ เตาเผาเดิมก็รื้อถอนไปแล้ว สรุปชาวบ้านถูกหลอกให้รับโครงการที่ทาง
จังหวัดต้องทุจริตเงินงบประมาณ เมื่อมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบก็ถูกเจ้าหน้าที่
ของรัฐท้าทาย เยาะเย้ย ข่มขู่ ไม่ให้ท าการฟ้องร้องหรือร้องเรียนไปยังหน่วยงานใดๆอีก หน่วยงานราชการใน
จังหวัดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้มีอ านาจสูงสุดในจังหวัด จึงต้องยอมให้ความช่วยเหลือปกปิดความผิดการ
ทุจริตเรื่องนี้ เมื่อชาวบ้านพ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่ได้จึงต้องมาร้องเรียนต่อหน่วยงานของภาคประชาชนคือ 
คปต.ให้เข้ามาท าการช่วยตรวจสอบ  
 
  4.4 กรณีเชื่อว่าองค์กรบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีการกระท าที่
เข้าข่ายเป็นการทุจริต ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ 

  ตัวอย่างการทุจริตของ อบต.แห่งนี้เช่น การฮ้ัวโครงการก่อสร้างต่างๆ (ซึ่งเหมือนกันทุกที่) 
เอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เป็นต้น ที่รุนแรงที่สุด คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซึ่งตอนนี้ได้สร้างเรียบร้อย
ไปแล้วประมาณ 5-6 โครงการ ราคารวมกันก็ประมาณ 26 ล้านบาท ที่ผิดสังเกตคือ 
  1. ผู้รับจ้างทุกโครงการเป็นเจ้าของเดียวกันหมด (แม้จะใช้ชื่อคนละ บริษัท/ห้าง) เพราะ
ทีมงานก่อสร้างเป็นชุดเดียวกันทุกโครงการ 
  2. ไม่มีผู้รับจ้างที่เคยท างานกับ อบต.หรือผู้รับจ้างในพ้ืนที่ทราบเรื่องการเปิดซองหรือ
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อว่ามีการด าเนินการที่ไม่โปร่งใสเพ่ือต้องการจะทุจริต โดยไม่มีการปิด
ประกาศ และไม่แจ้งไปยังผู้รับจ้างที่เคยมีผลงานกับทาง อบต.  
  3. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ผิดปกติวิสัยโดยทั่วไป เช่นเมื่อมีการส่งมอบ
งานวันใด ก็ท าเรื่องขอเบิกเงินในวันนั้น และทาง อบต.ก็อนุมัติจ่ายเงินให้ในวันนั้นทันที ตั้งแต่ 5-6 โครงการ
ดังกล่าวที่ผ่านมา และมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อว่ามีการกระท าที่มิชอบ เท่าที่ทราบได้
มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่เคยเห็นมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  ข้อสังเกต 
  1. นายก อบต. ใช้อ านาจอิทธิพลพลเถื่อนปกปิดความผิดของตนเอง ท าการการปิดปาก
พยานส าคญั ด้วยการข่มขู่คุกคามหัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้ากองคลัง ให้เกิดความกลัวจนต้องท าเรื่องขอ
ย้ายตัวเองโดยด่วน โดยวางแผนให้ปลัด อบต.ส่งสัญญาณบอกกับทั้ง 2 ท่าน ด้วยวิธีที่ ปลัดอบต.ฯ พิมพ์
ข้อความ แล้วแสร้งท าเป็นลืมวางไว้บนโต๊ะท างานของตนเอง จนเจ้าหน้าที่มาเห็นแล้วเอาไปให้ทั้ง 2 ท่าน ซึ่ง
ข้อความในกระดาษระบุให้ทั้งสองคนหาที่ย้ายโดยด่วน ถ้าหากไม่อยากจะเดือดร้อน และอย่าพยายามวาง
สนุ๊กงานไว้ไม่เช่นนั้นลูกพ่ีของนายกฯ (ไม่แน่ใจว่าเป็นใคร) จะไม่ปล่อยไว้ เหตุการณ์ในครั้งนั้น ท าให้ทั้ง 2 
ท่านต้องจ าใจหาที่ย้ายโดยด่วน เพราะเกรงกลัวต่ออิทธิพลมืด สามารถสอบถามไปยังทั้ง 2 ท่านได้ ปัจจุบัน 
อดีตหัวหน้าส่วนโยธา ช่วยราชการที่เทศบาลต าบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ส่วนอดีตหัวหน้ากองคลัง ย้ายไป
ยัง อบต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร) 
  2. มี หน.ส่วนโยธา จาก จ.กาญจนบุรี ท าเรื่องโอนย้ายมาเพ่ือแทนที่หัวหน้าส่วนโยธา แต่
ติดปัญหาเรื่องระดับ/ซี และหัวหน้าส่วนโยธา ยังย้ายไม่ได้เพียงไปช่วยราชการ เพราะทางท้องถิ่นอ าเภอช่วย
เอาไว้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย ซึ่งการโอนย้ายเป็นไปด้วยความไม่โปร่งใส เพราะเอกสารที่อ้างว่า
ออกจากทาง อบต.ฯดังกล่าว เจ้าหน้าที่ธุรการไม่ทราบเรื่องเลย ไม่มีหลักฐานอยู่ในทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 
(แต่ตอนหลังคงท ามาแทรกเอาไว้) โดยปกติทั่วไปการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ ต้องมีการสอบถามมายังที่ใหม่
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เสียก่อน ว่ามีต าแหน่งว่างหรือไม่ ก่อนที่จะมีการตอบรับหรือปฏิเสธ แต่กรณีนี้เหมือนมีการท าเรื่องโอนย้าย
ที่ผิดปกติผิดระเบยีบราชการ 
  3. เมื่อหัวหน้าส่วนโยธาจาก จ.กาญจนบุรี จะไม่สามารถโอนย้ายมาได้ ต่อมามีนายช่าง
โยธา จ.ราชบุรี ซึ่งย้ายมาจาก อบต.หนองอ้อ (ที่เดียวกับเรื่องที่กล่าวข้างต้น) มาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายช่าง
โยธา ตั้งแต่ที่นายช่างคนนี้ย้ายมาก็ได้สร้างเรื่องเลวทรามมากมาย ในเรื่องโครงการกอสร้างต่างๆก็จัดการเอง
ทั้งหมด มีการข่มขู่เจ้าหน้าที่พัสดุ บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องประกาศ โดยตนจะจัดการเองทั้งหมด ตั้งแต่จัดหา
ผู้รับเหมา และสรุปงานจัดการเองทั้งหมด (มีข่าวมาว่าเรียกเปอร์เซ็นจากผู้รับเหมา ตั้งแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา) 
สามารถตรวจสอบได้นายช่างคนนี้ท าตัวร่ ารวยมาก ทั้งกิน ทั้งเที่ยว เชื่อว่าได้เงินมาด้วยวิธีไม่สุจริต เท่าที่
ทราบก็ได้ท าไปหลายโครงการแล้ว และล่าสุดได้ทราบว่า จะมีโครงการก่อสร้าง สนง.อบต. งบประมาณ
ก่อสร้างประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งมีปัญหากับเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากนายช่างโนธาผู้นี้  ข่มขู่เจ้าหน้าที่พัสดุ
ว่าไม่ต้องปิดประกาศเพราะจะจัดการเอง แต่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ยอม คงเพราะเหลืออดจากการกระท า บอก
ว่าที่ผ่านมายอมได้เพราะเป็นงานที่สามารถซิกแซกได้ แต่งานนี้มันใหญ่ เจ้าหน้าที่พัสดุกลัวความผิด จึงไม่
ยอม ต้องท าตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงมีปากเสียงกัน การที่นายช่างโยธากล้าแสดงอ านาจได้ขนาดนี้คง
เป็นเพราะมีผู้ใหญ่ให้ท้าย เรื่องนี้ส าคัญมาก เมื่อไม่สามารถหวังพ่ึงจากหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ร้องจึงร้องเรียน
มายัง คปต.ได้เข้ามาตรวจสอบ ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนคิดจะรอให้เวรกรรมลงโทษคนชั่วกลุ่มนี้ แต่กว่าที่เวรกรรม
จะถึงคนชั่วเหล่านี้ประเทศชาติคงป่นปี้เสียก่อน 
  4. นอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่เกิดแก่ อบต.แห่งนี้เช่น มีรถจักรยานยนต์/มอเตอร์ไซด์
ของ อบต. ถูกลักขโมยไป แต่กลับไม่มีใครไปแจ้งความด าเนินคดีอะไร ไม่มีการตรวจสอบติดตาม  ไม่มีการ
ลงโทษผู้เกี่ยวข้องที่หน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ได้ทราบข่าวว่าจะมีการปกปิดเรื่องโดยการแจ้งว่า
รถที่หายไปถูกน าไปซ่อม หลังจากนั้นก็จะท าเรื่องจ าหน่ายออกไป และยังมีเรื่องเกี่ยวกับการท างานของส่วน
ต่างๆอีกมาก ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะทราบว่า อบต.แห่งนี้เน่าเฟะมากๆ แม้ว่าจะได้รางวัลจากองค์กรอ่ืน เช่น
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ก็เนื่องมาจาก อบต.แห่งนี้มีการจัดท าเอกสารเก่ง (ที่นี่สร้างภาพเก่ง) แต่ความ
เป็นจริงไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่โปร่งใส เต็มไปด้วยการทุจริต ไม่สมควรได้รับรางวัลแต่อย่างใด 
  กรณีการทุจริตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ ก็เป็นรูปแบบการทุจริตที่ท ากันอย่าง
ย่ามใจ ไม่กลัวเกรงกฎหมาย การร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆไม่ได้ผล เจ้าหน้าที่ที่ไม่ร่วมมือด้วยกับการ
ทุจริต ต้องถูกข่มขู่คุกคามจนต้องหนีเอาตัวรอด ที่น่าสนใจคือกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการให้รางวัลกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้พิจารณาให้ความส าคัญเฉพาะรูปแบบภายนอก หลงเชื่อในการการน าเสนอมากกว่า
การให้ความส าคัญกับการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น จึงพบว่ามีองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่งที่มีการทุจริตมากแต่กลับได้รับรางวัล ต้องมีการทบทวนแก้ไขหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้
รางวัลเสียใหม่ มิฉะนั้นรางวัลเหล่านั้นจะกลายเป็นประโยชน์ต่อคนทุจริต และท าให้คนดีๆหมดก าลังใจ ที่
เห็นคนท าชั่วกลับได้รางวัลตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ 
 
  4.5 กรณีเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.สุขส าราญ จ.ระนองมีการกระท าเข้าข่ายเป็น
การทุจริต 
  ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.สุขส าราญ จ.ระนอง เชื่อว่ามีการทุจริตในหลายโครงการ เช่น  
  ข้อ 1. เงินแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) จ านวน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) เงินจ านวนนี้จะสูญหายมิได้ เนื่องจากเป็นเงินที่เอาไว้ให้ราษฎร์ในฟ้ืนที่ที่ยากจนได้มากู้ยืมไปใช้
จ่าย และต้องส่งคืนเพ่ือหมุนเวียน ให้กับบุคคลอ่ืนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป แต่ในกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้กลับใช้
อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์โดยมิชอบให้กับญาติและพวกพ้องของตนเองเท่านั้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
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เงินงบประมาณแผ่นดิน(รัฐ) และท าให้ประชาชนคนอ่ืนๆที่อยู่ในข่ายมีสิทธิกู้ยืมต้องหมดโอกาส เนื่องจาก
เงินกองทุนดังกล่าวไม่เหลือแล้ว จากวันนั้นจนถึงบัดนี้ ก็ยังมิได้มีการเรียกเก็บเงินคืนแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
  ข้อ 2. เงินส ารองกองทุนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านจ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เงิน
จ านวนนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวท าการแต่งตั้งกรรมการ โดยเลือกเอาเฉพาะพวกพ้องของตนเอง เพ่ือท าการ
เบิกจ่าย แล้วก็ถอนเงินดังกล่าวใส่กระเป๋าเสียเอง โดยมิได้พัฒนาหมู่บ้านแต่อย่างใดส่วนเงินที่เหลือที่จ านวน 
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น มาจากไหนอย่างไร ผู้ร้องขอให้เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
(คปต.) สอบถามที่มา ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนและชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ต้องการให้มีการตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านพร้อม
กับพวก เพ่ือให้มีการน าเงินดังกล่าวกลับมาคืนให้กับส่วนรวมทุกบาททุกสตางค์ เพ่ือที่จะน ามาพัฒนา
หมู่บ้านให้เจริญต่อไป 
  ข้อ 3. เงินโครงการธนาคารปู จ านวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ระเบียบการใช้เงินนี้จะต้องจัดเป็นกลุ่ม มีกรรมการบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ แต่ปรากฏว่ามิได้มีการด าเนินการให้ถูกต้องระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยผู้ใหญ่บ้านคน
ดังกล่าวได้ด าเนินการกับพรรคพวกคนใกล้ชิด ท าการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไปใช้เสียเองไม่ได้น ามาท า
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม ในที่สุดธนาคารปูก็ต้องเลิกล้มไป เนื่องจากไม่เหลือเงินเอาไว้ใช้หมุนเวียน 
  ข้อ 4. เงินโครงการอยู่ดีมีสุข จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โครงการนี้ใน
หมู่บ้านต้องการประปาภูเขาเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรที่ ไม่มีน้ าประปาใช้หรือน้ าประปาไปไม่ถึง 
และขาดน้ าอย่างรุนแรง อีกเช่นเคยผู้ใหญ่บ้านได้ด าเนินการไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านทีเดือดร้อน 
ผู้ใหญ่บ้านได้ท าการต่อท่อส่งน้ าให้กับญาติพ่ีน้องและพรรคพวกของตนเองก่อน เป็นการใช้อ านาจหน้าที่โดย
มิชอบหรือโดยทุจริต เอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ญาติพ่ีน้องคนใกล้ชิด น าเงินหลวง(เงินของส่วนรวม)ไปใช้
ประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ท าให้ชาวบ้านที่น้ าประปาไปไม่ถึงต้องเดือดร้อนต่อไป จะส่งรูปถ่ายแนว
ท่อที่ด าเนินการไปให้ดูเพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการที่กล่าวถึงนี้ มีการเบิกจ่ายเงิ นโครงการ
หมดแล้ว.ทั้งท่ีการด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก าหนดไว้แต่อย่างใด 
  กรณีการทุจริตเรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทุจริตที่ท ากันมาก เกิดขึ้นตาม
หมู่บ้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่มีอ านาจหน้าที่ โอกาสที่จะใช้อ านาจหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อตนเองหรือพวกพ้องก็จะเกิดข้ึน  
 



ภาคผนวก ข. 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
การศึกษาข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติสู่การปฏิรูปเพ่ือแกป้ัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยโดย 

ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชน 
 

ภาคกลาง  
วันที่ 18 - 19 ตลุาคม 2557  ณ  เขตต์วารินรีสอร์ต  อัมพวา  จังหวัดสมทุรสงคราม 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. คุณนภดล เพชรสว่าง  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) 
2. คุณศิริรัตน์  วสุวัต  ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และสังคมศาสตร์วิทยากรจากส านักงาน 

    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริคแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
3. คุณวีระ  สมความคิด  หัวหน้าโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
4. คุณพิศอ าไพ  สมความคิด  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
5. คุณศรินยา  แต้ศิลปชัย  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
6. คุณกรรธิยา  ต๊ะปวงค า  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
7. คุณจุฬา  สุดบรรทัด 
8. คุณดนัย  อนันติโย 
9. คุณรัชนี  แมนเมธี 
10. คุณประวีร์  รัตนมณี 
11. คุณปรเมศ  โซ๊ะมีเล๊าะ 
12. คุณอาจิน  จุ้งลก 
13. คุณประสาร  ประดิษฐ์โสภณ 
14. พ.ต.อ.ยูรายุ  พ่วงพงษ์ 
15. พ.ทปฏิยุทธ  ทรายทอง 
16. คุณประกิจ  รอดเจริญ 
17. คุณด ารง  สอนพายัพ 
18. คุณนริส  กัลปาลี 
19. คุณสมชาย  ยินดีหา 
20. คุณสนธิ์  บุญพัฒน์ 
21. ก านันเอก  ดวงแก้ว 
22. นอ.สุรินทร์  มีชูจิต 
23. คุณกรสัณห์  กันยะพงศ์ 
24. คุณอรุณ  ธาดาพงศ์ธร 
25. คุณภควัต  กลิ่นกุหลาบ 
26. พ.ต.ท.ฐิติพล  อ้นหาด 
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27. พล.โท.นุ โชติสันต ์
28. คุณกฤช กฤติยาธ ารงค์ 
29. พ.ต.ท.พิพัฒน์  เครือชัยพินิต 
30. พ.อ.ปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ 
31. คุณนิติธร สิริธนาชัยกุล 
32. คุณแทนคุณ กิตติคุณเอกวัฒน์ 
33. คุณบ าเพ็ญ  รอดรัศมี 
34. คุณชญาณเกียรติ  ชมพูพาน 
35. คุณพะยอม  ดวงมาลา 
36. คุณบุญเลิศ   ภูจ าปา 
37. คุณอนุรักษ์  ประดิษฐ์โสภณ   
38. คุณรัตนา  พลอยขาว 
39. คุณพลาชิต  สุจิตโกศล 
40. คุณมนัสนันท์   นามอ าไพ 
41. คุณชัญญา. ศรีนวล 
42. คุณสราวุธ  คร้ามอยู่ 
43. คุณภูริวัชญ์  ลิขิตสกุลเดช 
44. คุณเชลศ  ธ ารงฐิติกุล 
45. คุณภิญโญ  เนียมสงค์ 
46. คุณสายบัว  พลอยเกตุ  
47. คุณกมล  เนติยันต์  
48. คุณกัณฑ์อเนก  ศรมาลา  
49. คุณนิพนธ์  ค าแถม 
50. คุณประสิทธิ์  ชูสุทธิ ์  
51. คุณสุจิตตรา  ขุนประยูร 

 
ภาคอีสาน 
วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557  ณ  ต้นหว้ารีสอร์ต  จังหวัดขอนแก่น 

 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์  นักวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนา วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า 
2. คุณรมณี  กลั่นบิดา  ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองและป้องกัน ส านักงาน ปปท. วิทยากรจาก 

    ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) 
3. คุณศิริรัตน์  วสุวัต  ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และสังคมศาสตร์วิทยากรจากส านักงาน 

    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริคแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
4. คุณวีระ  สมความคิด  หัวหน้าโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
5. คุณพิศอ าไพ  สมความคิด  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
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6. คุณศรินยา  แต้ศิลปชัย  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
7. คุณคงเจตน์  พร้อมน าพล  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
8. คุณชู  สมพงศ์พันธุ์ 
9. คุณเสือ  อภิชาตเกรียงไกร 
10. คุณจักริน  ภู่ประดิษฐ์ 
11. คุณบุญกอง  บริบูรณ์  
12. คุณวิชชุ  ชุปวา   
13. คุณวิทยา  ยั่งยืน 
14. คุณฉัตรบรรจง  เพชรจีนพะเนา 
15. คุณค าพอง โคตรทา   
16. คุณประวิทย์  ฤทธิ์เดช 
17. คุณนพรัตน์  สิงห์เรือง 
18. คุณใส  ศุภนิมิตร 
19. คุณสมเกียรติ  สมคะเณย์ 
20. คุณเจียม  ทองโกฐิ์ 
21. คุณวิชิต  แก้วกัญหา 
22. คุณเศรษฐวัชภรณ์  เกียรติแก้ว 
23. คุณสุนัน  สะอาด 
24. คุณกิติวจี  จารุกิจพาณิชย์ 
25. คุณธงธนะ  จารุกิจพาณิชย์ 
26. คุณธนินท์ทัศน์  ภูแก้ว 
27. คุณดิศกร  อุดมบุญลักษณ์ 
28. คุณทองจิตร  กองแก้ว 
29. จ.ส.ต.เกษตรกรณ์  โสมี 
30. คุณไสว  ภูดอกไม้ 
31. คุณคงเจตน์  พร้อมน าพล 
32. คุณวิทยา  กุลนะ 
33. คุณเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ 
34. คุณวิเชียร พรบัณฑิต 
35. คุณประจักษ์ อาษาธง 
36. คุณนิชรา บุญตะนัย 
37. คุณสันทนา ธรรมสโรจน์  
38. คุณวิชิตชนม์  ทองชน 
39. คุณอิสรานุชิต ชาญศรี  
40. ดาบเฉลิม  เสียมไธสง 
41. คุณวิรพร  โกษาแสง 
42. คุณจรัล  แทนหลาบ 
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43. คุณบวร  ธุระพันธ์ 
44. คุณสุรพร  ชัยชาญ 
45. คุณผดุงศักดิ์  ปะวะกุล 

 
ภาคเหนือ 
วันที่ 24 – 25 มกราคม 2558  ณ  ต าหนกัค ารีสอร์ต  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. ดร.เลิศพร  อุดมพงษ์  นักวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนา วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า 
2. คุณชัยวัฒน์  เหลืองเมฆา  ผู้อ านวยการกลุ่มปราบรามการทุจริต 2 ส านักงาน ปปท. เขต 5   

    วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    ในภาครัฐ (ปปท.) 

3. คุณวีระ  สมความคิด  หัวหน้าโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
4. คุณพิศอ าไพ  สมความคิด  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
5. คุณศรินยา  แต้ศิลปชัย  ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
6. คุณวิศรุต  สุแอ   ทีมงานโครงการฯ เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 
7. คุณมิง่  พบศรีชบา 
8. คุณเพ่ิมศักดิ์  จอวอ 
9. คุณอ าพัน  ปรีชาวิชัยกุล 
10. คุณทองสุข  ดวงบุปผา 
11. คุณสนม  บุญจันทึก 
12. คุณเรืองฤทธิ์  อินสอน 
13. จ่าสิบเอกฉัตรชัย  ข าสว่าง 
14. คุณนันทวรรณ์  ทิพยสังวาล 
15. คุณจัตุรวิชช์  ดอกไม้ 
16. คุณคณาธิป ชัยชมภู 
17. คุณณรงค์  ค าแก้ว 
18. คุณสุนี  บุญอนันต์ 
19. คุณศีลตา  บุญแผ่ผล 
20. คุณอิสระ  บุญอนันต์ 
21. คุณเสน่ห์  จินาจันทร์ 
22. คุณประเสริฐ์  กิติศักดิ์  
23. พระวัฒนา  อาภัสสรโพธิ 
24. คุณปรีชา  ภูริลดาพันธ์ 
25. คุณจิตใส  ภูริลดาพันธ์ 
26. คุณประพันธ์  ศรีสุตา 
27. คุณสมพร  มูสิกะ 
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28. คุณนลินี  วงศ์บุญชัยนันท์ 
29. คุณประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล 
30. คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด 
31. คุณชนม์ชัย  จิรวรรธนกิจ 
32. คุณสายพิณ  จิรวรรธนกิจ 
33. คุณสุทธิพันธ์  รัตนรังสรรค์ 
34. คุณสิงห์ทอง  อินตา 
35. คุณสมเกียรติ  สมจิต 
36. คุณมะลิวรรณ  นาควิโรจน์ 
37. คุณชนิกานดา  ประดิษฐ์พุ่ม 
38. คุณวรวรรณ  นาควิโรจน์ 
39. คุณเสน่ห์  บัวบรรจง 

 
ภาคใต้ 
วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  โรงแรมสกายปาร์ค  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
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