


เมื่อกล่าวว่า “การเมืองไทยไร้โกง?” 

ไม่มีทางเป็นไปได้ 

ยาก ยาก ยาก 
ก็ดีครับ  

อยากเห็นค่ะ
...แต่จะท า
อย่างไร 

ต้องบังคับใช้กฎหมาย
เคร่งครัด 

ต้องลงโทษรุนแรง 

ต้องใช้จริยธรรม 

ออกกฎอะไรมาก็โกงทุก
เรื่องทุกที่ทุกเวลา 

คนไม่โกงมีด้วยหรอ? ต้องใช้ภาคประชาชนและสื่อ 



คน...ระบบ? รางวัล...ลงโทษ? 

การเมืองไทย (ไร้) โกง? การเมืองไทย (ไร้) โกง? 



บททดสอบการเมืองไทยไร้โกง? 

ผ่าน ไม่ผ่าน 



ประเด็นน าเสนอ 

1. กลไกปราบโกงในรัฐธรรมนูญ 2560 (ถังเก็บน  า) 
2. รูรั่ว 

3. วิธีอุดรูรั่ว 



รัฐธรรมนูญปี 2560 

ฉบับ
ปราบโกง 

หลักสากล ยอมรับ 
สอดคล้องวิถีไทย 

กลไกปฏิรูปและ
ปรองดอง 

หมวด 16 

กลไกป้องกันการ
แสวงหา

ผลประโยชน์โดย
ใช้เงินแผ่นดิน 

กลไกขจัดทุจริต
และประพฤติมิ

ชอบ 

กลไกการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน 



รัฐธรรมนูญปราบโกง 2560: หลักการ ขอบเขต วิธีการ 

ต้นน ำ้ 

ก่อนเข้ำรับต ำแหน่ง 

กลำงน ำ้ 

ระหว่ำงปฏบิัตหิน้ำที่ 

ปลำยน ำ้ 

ตรวจสอบหรือหลังด ำรง
ต ำแหน่ง 

ไร้โกง 
ภาคประชาชน สื่อมวลชน 

สื่อมวลชน 
ภาคประชาชน ป้องกนั ขจดัโกง 

ระดับชาติ 
องค์กรอิสระ 

ภาครัฐ เอกชน 
ระดับท้องถ่ิน 

ปิดทุกรู ดูทุกจุด 



ต้นน  า 

ก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

กลางน  า 

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

ปลายน  า 

ตรวจสอบหรือหลังด ารงต าแหน่ง 

ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า มีกลไกปราบโกงอะไรบ้าง 

ม. 98 ก ำหนด
คุณสมบัติกำร
ต้องห้ำมในกำร

เข้ำสู่ต ำแหน่งเข้ม
ขึ้น (ระดับชำติถึง
ท้องถิ่น รวมถึง

องค์กรอิสระและ
ศำล)  

 



กลางน  า 

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

กลางน  า มีกลไกปราบโกงอะไรบ้าง 

1. ก าหนดเงื่อนไขการเข้าและพ้นจากต าแหน่งชัดเจน 
เช่น ทุจริต ไม่มีวินัยการเงินการคลัง สร้างความ
เสียหายแก่รัฐ  
2. ม. 234 ยื่นบัญชีทรัพย์สินของตน คู่สมรส และบุตร 
และเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี สิน 
ตลอดจนให้มีการส่งส านวนต่อกันระหว่างส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและ ปปช.  

 3. ม.184 ห้ามแทรกแซงก้าวก่ายเข้ารับสัมปทานจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ ผูกขาด ตัดตอน 
หรือถือหุ้น รวมถึง คู่สมรส บุตร หรือ การใช้คนเป็น “นอมินี”  
4. ม. 164 ก าหนดให้ ครม. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ รักษาวินัยการเงินการคลัง 
5. ม. 50 ประชาชนไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
6. คุ้มครองพยาน ให้มีกฎหมายคุ้มครองประชาชนที่ชี เบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
7. ม.140 การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระท าได้เฉพาะที่ไดอ้นุญาตไว้ใน กม.ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
8. ม.35 (5) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้จ่ายเงินของรัฐ ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ 

 



ปลายน  า 

ตรวจสอบหรือหลังด ารงต าแหน่ง 

ปลายน  า มีกลไกปราบโกงอะไรบ้าง 

1. ถ้าถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั ง 
จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง
ตลอดไป รวมถึงระดับท้องถิ่นด้วย 
2. ก าหนดระยะเวลาการพิจารณา
คดีชัดเจน  
3. ขยายอายุความคดีทุจริตให้ยาว
ขึ น  
4. สามารถฟ้องคดีทุจริตลับหลังได้ 
 



รูรั่วในการปราบโกง 

มาตรฐานจริยธรรมเอง องค์กรอิสระต่างๆเอง 

ภาครัฐเอง ประชาชนเอง 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเอง 
รัฐธรรมนูญเอง 

สังคมเอง 

วิถีวัฒนธรรมไทยเอง 



8 รูรั่วในการปราบโกง 

1. มาตรฐานจริยธรรมบังคับใช้ไม่ได้  - เสือจะร่างจริยธรรมให้ตัวเองกินผักไม่
กินกวางได้ไหม 
2. ม.213 รัฐธรรมนูญ เปิดช่องให้ประชาชนยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ 
แต่ในทางปฏิบัติผิดหวัง ท าได้จริงหรือไม่ 
3. “หนูเยอะ แมวน้อย” การโกงมากแต่มีองค์กรอิสระ 3-4 หน่วยเท่านั นทีไ่ล่
จับหนู เช่น ปปช. สตง. กกต. ยังมกีารรวมศูนย์อ านาจอยู่จึงท าให้กลไกต่างๆที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญไม่มีประสิทธิภาพ - ดุลอ านาจที่คาดเคลือ่น  
4. พลังประชาชนถูกตัด ในการเข้าชื่อถอดถอนออกไป แต่ใน ม.236 ยังเปิด
โอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง จ านวนไม่น้อยกว่า 20,000 ชื่อ มีสิทธิ
เข้าชื่อ กล่าวหา (ไม่ใช่ถอดถอน) ปปช.  



8 รูรั่วในการปราบโกง (ต่อ)  

5. เน้นการตรวจสอบบุคคล มากกว่า ถ่วงดุล แรกๆอาจจับโกงได้ แต่
ต่อมา ไม่รู้จะใช้ได้หรือไม่ เพราะมีการปรับตัว  
6. “นางฟ้าอยู่ในหลักการ ซาตานอยู่ในรายละเอียด” เจตนา
รัฐธรรมนูญดี แต่กฎหมายลูกอาจไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่ดีของ
รัฐธรรมนูญ  
7.  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังต่ ากว่ามาตรฐาน เช่น การใช้จ่าย
งบประมาณรายรับรายจ่าย การกู้เงิน ผลประโยชน์ที่รัฐเอื อแก่เอกชน 
การให้สัมปทานต่างๆ สัญญาระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชน  
8.องค์กรปราบโกงโกงเองท าอย่างไร องค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ปราบโกง 
โปร่งใสจริงไหม 



10 วิธีอุดรูรั่วในการปราบโกง 



1. พัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง รัฐธรรมนูญต้องไม่ถูกฉีกบ่อย   

2. สร้างกลไกท าให้ผลตอบแทนความเสี่ยงในการทจุริตไมคุ้่มค่า
ท าอย่างไรให้โกงแล้วไม่คุ้มและไมร่อดพ้นจากการตรวจสอบยึด

ทรัพย์ต้องยึดทั งตระกูล 

10 วิธีอุดรูรั่ว 

3. ลดและปิดโอกาสในการโกงโดยใช้ ม. 77 ระบุให้มี กม.ที่
จ าเป็นเท่านั นเพราะหากมีมากจะยิ่งเป็นการเปิดช่องในการโกง  

5. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านจริยธรรม และ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ต้องก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมให้ชัดเจนและการใช้
ดุลยพินิจต้องชัดเจน ต้องไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่เป็น
เครื่องมือทางการตรวจสอบ  

6. ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น การใช้จ่าย
งบประมาณ การกู้เงิน รายรับรายจ่าย 
ผลประโยชน์ที่รัฐเอื อแก่เอกชน การให้สัมปทาน
ต่างๆ สัญญาระหว่างรัฐวิสาหกิจกับเอกชน  

7. “เพิ่มแมว จับหน”ู ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปราบโกง เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัป
ชัน องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศ 

9. เพิ่มโทษให้รุนแรงโดยการโบย เฆี่ยน 

8. มาตรการทางสังคม Social sanction Social 
media – I paid a bribe, YouPIN และ Big data.  

10. ขจัดการผูกขาดอ านาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดขององค์กร โดยเน้นการถ่วงดุลซึ่ง
กันและกัน  4+1 

3 

2 



เพราะ.....“ใครๆก็ท า”  
“กฎระเบียบเยอะมากแต่ใช้ไม่ได้” 

“หนูเยอะมาก แต่มีแมวแค่ 4-5 ตัว” 
“เขียนให้ตาย ตรวจสอบผู้มีอ านาจ

ไม่ได”้  
“พูดอย่างไรก็ไม่มีวันจบ” 
“สังคมไทยเป็นแบบนี ” 

ปิดทุกรู ดูทุกจุด 
ท าไมยังแก้ปัญหาไม่ได ้



บททดสอบการเมืองไทยไร้โกง? 

ไม่ผ่าน 

แม้ยังไม่ผ่านแต่... สังคมต้องปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ ข้อเสนอทั งหมดไม่ได้
คาดหวังว่าจะท าให้การเมืองไทยไร้โกงได้ แต่อย่างน้อยก็ช่วยลดความเสียหาย

ความรุนแรง หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ นมากขึ น 


