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การเมืองท้องถิ่นสู่การเมืองระดับประเทศ ....... 

Joko Widodo 

(Mayor of Surakata) 

Bill Clinton 

(Governor of 
Arkansas) 

Rodrigo Duterte 

(Mayor of Davao City) 
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ยุคทองของการคอร์รัปชันในเกาหลีใต้ภายใต้ระบอบ
เผด็จการ 

Rhee Syng Man 

(2489-2504) 

- ทุจริตจากเงิน
ช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา ช่วง
หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 

Park Chung Hee  

(2505-2522) 

- เรียกเงินจาก 
Chaebol แลกกับ
การสนับสนุนทาง
การเงิน 

Chun Doo Hwan 

(2523-2531) 

- บังคับให้ธุรกิจ
บริจาคเงินเข้า
กองทุน และ 
ยักยอกเงินกองทุน 

Roh_Tae Woo 

(2531-2536) 

- บังคับให้ Chaebol 
บริจาคเงินเข้า 
slush fund 

 - ซื้อข้าราชการ
ระดับสูงที่เกษียณ
โดยใช้ slush 
fund แจกรางวัล 
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ยุคการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย 
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เหตุการณ์ส าคัญของกรุงโซล 

2537 
• สะพาน Seongsu 

ถล่ม 

• ห้างสรรพสินค้า 
Sampoong ถล่ม 

2538 
• นายก 

เทศมนตรีมา
จากการ
เลือกตั้ง 

2541 
• นาย Goh 

Kun น า
ระบบ OPEN 
มาใช้ 

2542 
•  นาย Lee 
Myung Bak 
จัดท าดัชนี 
Anti-
corruption 
ของ Seoul 
City 
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Ranking ของ กรุงโซล 

Global City 
Index 2016 

11/125 

• Commerce (Fortune 500, Capital market, Airlines, 
etc.) 

• Skilled labor (Top University, International schools. 
Skilled labour, etc.) 

• Information and media (Access to news, broadband 
penetration, freedom of expression, etc.) 

• Culture (Museums, performances. Arts, Sports 
events etc.) 

• Political participation (Embassies, think tanks and 
international organizations) 

Hot Spots 
2025 

15/120 

• Economic Strength 

• Global appeal 

• Financial maturity 

• Institutions 7human capital 

• Culture 

• environment 
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มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปัชัน 

2541 – ยกเลิก
กฎหมายของ SMG 
462 ฉบับ ปรับปรุง 
372 ฉบับ 

2542 – จัดท าดัชนีช้ีวัดการทุจริตคอร์รัปชัน 

- แจก Corruption Report card 
ให้ประชาชน 6.7 แสนคน 

2542 – การท าระบบ 
OPEN 2554 – การพัฒนา

ระบบ Seoul Open 
Data 2542 -  จัดท า Citizen 

Satisfaction Survey (CSS) 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมให้แก่เขตที่ได้รับคะแนน
พึงพอใจสูงสุด 
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ดัชนีการต่อต้านคอร์รัปชันของ SMG ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2549 
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Gallup Korea 

ดัชนีที่
ใช้ใน
การ
ประเมิน 

ความถี่และมูลค่าในการให้สินบน 

การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม 

การร้องขอเอกสารที่ไม่จ าเป็น 

การมีช่องทางในการร้องเรียนคุณภาพของ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 

การมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต
คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ 
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จ านวนเจ้าหน้าที่ SMG ที่ถูกด าเนินคดีสินบน 2538 - 2548 
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การประเมินคุณภาพของบริการของรัฐ 
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องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพของบริการสาธารณะ 
(SSQI) 

คุณภาพของการ
ด าเนินการ 

- ความรวดเร็ว ความ
น่าเชื่อถือ ความเป็นมิตร 

คุณภาพของบริการ 

- ความพึงพอใจ 

 

คุณภาพของการ
ให้บริการ 

- ความสุภาพ 

- ความสะดวก 

 

คุณภาพของ 

บริการเชิงสังคม 

- การค านึงถึง
ผู้ด้อยโอกาส 

- ความปลอดภัย 
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บริการบนระบบ OPEN ...... 

ยื่นค าร้องของ
บริการ/

ใบอนุญาต 

ติดตาม
สถานการณ์
ของค าร้อง 

สถิติกรุงโซล เช่น การศึกษา การจ้าง
งาน ดัชนีอุตสาหกรรม ตารางการเดิน

รถ ฯลฯ 
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กรุงเทพมหานคร 
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หัวข้อในการน าเสนอ 

1. ระบบ OPEN ของ กทม. 

2. การประเมินความพึงพอใจ 

3. ดัชนีชี้วัดผลงานของ กทม. 

3.1 การน าเสนอผลงานจากข้อมูลทีม่ีอยู ่

3.2 การตรวจสอบผลงาน 
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Ranking ของ กรุงเทพ ฯ  

Global City 
Index 2016 

41/125 

 

Hot Spots 
2025 

62/120 

 
 

0

0.5

1
Productivity

Quality of Life

InfrastructureEnvironment

Equity

Seoul Bangkok

City Prosperity Index 
(UN Habitat) – 2012/13 

Global City Index (AT Kearney) 
Hot Spots (Economic Intelligence 

unit & Citibank) 
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1. ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 

Business – business establishment by 
industry and employment 

Agriculture – Area of agricultural land/farm; 
Production of food, number of veterinarians, 
livestock 

Manufacturing & Energy  – industrial 
production index, industrial complex, energy 
consumption per head 

Trade, Banking, other services – 
Distribution stores, Financial Institutions, 
Consumer Price Index, Foreign Investment 

จ านวนผู้ค้าหาบเร่ 2557-2558 

รายได้จากภาษีป้าย 2554-2558 

รายได้จากภาษีบ ารุงท้องท่ี 2554-2558 

รายได้จากภาษีโรงเรือน 2554-2558 

สถิติรายได้จากการจัดเก็บภาษีของ กทม 2558 

รายงานสถิติกรุงเพทมหานครราย 6 เดือนมีข้อมูล
จ านวนทางจักรยาน สถิติการจดทะเบียนรถยนต์ 
และ อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ใน กทม. 
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ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา 

- ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทุกประเภท จ านวนนักเรียน 
ฯลฯ 

- อัตราการสอบติดของโงเรียนพิเศษ (entrance 
rate of advanced school) 

- จ านวนนักเรียนต่อครู (มัธยม) 

- ห้องสมุด 

- ห้องอ่านหนังสือ 

- สถานที่ส าหรับการประกอบกิจกรรมของเยาวชน 

รายงานสถิติกรุงเทพมหานครด้าน
สังคมราย 6 เดือนปี 2558 มีข้อมูล 

- จ านวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ศูนย์
กีฬา  ศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน  

- จ านวนนักศึกษาและครู รร. ฝึก
อาชีพ กทม. 

- รร สังกัด กทม. ไม่ปรากฎ??? 
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2. การประเมินความพึงพอใจของบริการสาธารณะ 

โครงการตรวจประเมินผล
และจัดอันดับมาตรฐานการ
ให้บริการของส านักงานเขต 

การประเมินส่วนราชการ 
เช่น ส านักโยธาเขต 

ส านักงานสาธารณสุขเขต 

ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ให้บริการ 

ระบบการบริหารงาน ด้านบริการประชาชน 

การประเมินส านักงานเขตใน
ภาพรวม 

หน่วยงานประเมินเอง  
&  

ผู้ตรวจจาก กทม. 
คณะกรรมการประเมินแต่งตั้งโดย กทม. 8 คน 

เขตที่คะแนนสูงสุดได้ 1 
แสนบาท 

ส่วนราชการที่ได้คะแนน
สูงสุด  3 ล าดับแรกได้เงิน 

3 2 และ 1 ล้านบาท 
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3.1 ดัชนีชี้วัดผลงาน: คุณภาพการศกึษา กทม. (PISA 2015) 

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2558. สรุปผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และ
คณิตศาสตร์ 19 



3.1 ดัชนีชี้วัดผลงาน: คุณภาพการศกึษา 
 (คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-Net ม. 6 ปี 2558) 

0

20
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80

100
ภาษาไทย 

สังคม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานบริหารการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียน
สาธิต) 

ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์) 

ส านักการศึกษากทม 

ส านักการศึกษาพัทยา 

กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส านักการศึกษาพิเศษ 

แหล่งที่มา: http://www.unigang.com/Article/36144 
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คุณภาพชีวิตคน กทม. 
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2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 

สถิติอุบัติเหตุใน กทม 2540-2558 

จ านวน บาดเจ็บ 

18.9 19.4 19.2 18.9 18.5 17.9 

26 

23.4 23.9 23.3 
22.4 21.6 
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28

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

เช้าขาเข้าเมือง (6.00 - 9.00น.) 

ที่มา: http://www.trafficpolice.go.th/download/carfast.pdf 

 

ที่มา:(1) ข้อมูลปีพ.ศ. 2540 – 2547 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อ้างจาก แผน
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 – 2551  
(2) ข้อมูลปีพ.ศ. 2548 – 2558 สถิติกรุงเทพมหานคร 2558 

 

ความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ยในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน พ.ศ. 2550 – 2555 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝุ่น & เสียงในกทม. และปริมณฑล) 
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3.2 การตรวจสอบการบริหารจัดการโดยใช ้Big Data: 
 การจดัซือ้จดัจา้งกรณขีองงานกอ่สร้างของ กทม.  

23 

• จากแหล่งข้อมูล                     
สามารถแบ่งการตลาดของ 5 บริษัท
แรกที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด
รวมกันได้ 

• เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ และพบว่า
กรุงเทพมหานครมีการผูกขาดน้อยกว่า
อย่างมาก 

• ส่วนแบ่งตลาดรวมของ 5 บริษัทแรกมี
เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น 

ท่ีมา: ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของ data.go.th 



การกระจกุตัวของงานรับเหมากอ่สร้างเกดิขึ้นในระดบัเขต 

24 

โครงการก่อนสร้างมูลค่าตั้งแต่ 
100 ล้านบาทขึ้นไป 

โครงการก่อนสร้างมูลค่าน้อย
กว่า 100 ล้านบาท 

ท่ีมา: ประมวลผลจากแหล่งข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจ้างของ data.go.th 

ท่ีมา: ประมวลผลจากแหล่งข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจ้างของ data.go.th 



การวิเคราะห์เหตุผลของการกระจุกตัว 
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7.49 

13.16 

67.64 

5.24 6.48 

สัดส่วนมูลค่าประเภทการจัดซ้ือจัดจ้างปี พ.ศ. 2559 

ตกลงราคา 

ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

พิเศษ 

สอบราคา 



3.2 การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล Open Source เช่น You Pin 
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ลักษณะของปัญหาจากภาพ 

สถานที่ที่ระบุได้
อย่างชัดเจน 



ตัวอย่างกระบวนการในการยกระดับการก่อสร้างใน กทม. 
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ร้องเรียนปัญหา 

ตรวจสอบว่าถึง
ระยะเวลาการซ่อม
บ ารุงหรือไม่ 

ด าเนินการซ่อมแซม 
เช็คข้อมูลรายชื่อ
ผู้รับเหมา 

สร้างระบบ
ฐานข้อมูลผู้รับเหมา
ตามคุณภาพงาน 

ก าหนดแต้มต่อให้แก่
บริษัทที่มีผลงานดีใน
การประมูลโครงการ
ในอนาคต 



สรุป 

.. 1. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันอาจเริ่มจากระดับทอ้งถิ่น 
เช่น กทม. 

2. ในขั้นต้นอาจให้ความส าคัญแก่การเปิดเผยผลงานให้เป็นท่ี
ประจักษ์ (C = M + D – A) 

3. และอาจใช้ Big Data และ Platform On-line ในการ
ตรวจสอบผลงานและในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน
ระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  
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