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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่มา: สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในโครงการ “ประเมิ น องค์ ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รปั ชัน”
คณะผู ้ วิ จั ย ประกอบด้ ว ย เดื อ นเด่ น
นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี,
ธารทิ พ ย์ ศรี สุ ว รรณเกศ, และ ธิ ป ไตร
แสละวงศ์, สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), เมษายน 2558
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การประเมินองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การต่อต้านคอร์รัปชัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ได้ วางกลไกในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันไว้ โดยจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น
อย่างน้อยสามองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีภารกิจใน
การตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการและนักการเมือง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบการทุจริตในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงาน
ราชการ และส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ใน
การสอบสวนหาข้อเท็จจริงจากเรือ่ งทีม่ กี ารร้องเรียนเกีย่ ว
กับการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ศาลปกครอง หรือ
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ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้คงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
องค์กรอิสระทัง้ สามองค์กรนีไ้ ว้ หากแต่มกี ารเปลีย่ นแปลง
องค์ประกอบและกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการ
เล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาการแทรกแซงของการเมือง
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินผลการ
ด�ำเนินการขององค์กรทั้งสามนี้ว่า เมื่อมีการปรับปรุง
แก้ไขโครงสร้างขององค์กรเพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซง
ทางการเมืองแล้ว ทัง้ สามองค์กรสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเพราะ
เหตุใด โดยเน้นมิติของการเป็นอิสระจากการเมืองทั้งใน
เชิงของอ�ำนาจและการเงิน ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญในการ
จัดตั้งองค์กรเหล่านี้
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บทน�ำ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ
ก่อนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. 2540
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในวงราชการ คือ ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(ป.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเชิงโครงสร้างแล้ว
ป.ป.ป. ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เต็มประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการด�ำเนินการสืบสวนและ
เอาผิดกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการ
ระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ป. อยู่ภายใต้
การครอบง� ำ ของฝ่ า ยการเมื อ ง จากการที่ ต ้ อ งได้ รั บ
การเสนอชื่อและแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐสภา
ทั้งข้าราชการในส�ำนักงาน ป.ป.ป. ยังเป็นข้าราชการ
พลเรือนสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีทเี่ ป็นฝ่ายบริหารอีกด้วย
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จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก ารเสนอให้ ยุ บ
ป.ป.ป. และให้ตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ขึ้นมาแทนในฐานะ
“องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ในปี พ.ศ. 2540 โดย
รัฐธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550
ได้กำ� หนดโครงสร้าง ป.ป.ช. ให้มอี สิ ระอย่างน้อยสองเรือ่ ง
เรื่องแรกคือที่มาของกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งไม่ได้มาจาก
การแต่งตั้งโดยฝ่ายการเมือง แต่มาจากการสรรหาของ
องค์คณะผูส้ รรหาซึง่ ประกอบด้วยฝ่ายตุลาการถึง 3 ใน 5
คน และได้รับการแต่งตั้งโดยวุฒิสภา เรื่องที่สองคืออิสระ
ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร ซึ่ง ป.ป.ช.
มีอ�ำนาจแต่งตั้ง โยกย้ายและเพิ่มพนักงานภายในได้เอง
รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ทั้ ง สองฉบั บ ยั ง เพิ่ ม อ� ำ นาจให้
แก่ ป.ป.ช. มากขึ้นเมื่อเทียบกับ ป.ป.ป. เพื่อท�ำหน้าที่
คล้ายองค์กรกึ่งตุลาการ กล่าวคือ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจตรวจ
สอบบัญชีทรัพย์สิน ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิด
ข้าราชการระดับสูงและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองเพือ่
ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งและด�ำเนินคดีอาญา
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อย่ า งไรก็ดี คณะผู้วิจัย พบว่า ป.ป.ช. ยั ง คง
ไม่มีความเป็นอิสระทางงบประมาณจากฝ่ายบริหาร แม้
รัฐธรรมนูญฯ จะก�ำหนดว่า ป.ป.ช. จะต้องได้รบั งบประมาณ
อย่างเพียงพอต่อการท�ำงาน แต่ก็เป็นเพียงความเป็น
อิ ส ระตามตั ว หนั ง สื อ เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากการขอจั ด สรร
งบประมาณยังอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะรัฐมนตรีโดย
เสนอผ่านส�ำนักงบประมาณ ในช่วงปี 2552 ถึง 2556
ป.ป.ช. ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 833 ถึง 1,236 ล้านบาท
คิดเป็นครึ่งหนึ่งของงบที่ขอจัดสรร
คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า งบประมาณที่ค่อน
ข้างจ�ำกัดนี้ (ร้อยละ 42 เป็นค่าตอบแทนของบุคลากร)
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้จ�ำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับปริมาณภาระงาน อนึ่ง ระหว่างปี 2550 ถึง
2556 ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบเรื่องทุจริตและตรวจ
สอบบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการและผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นให้เสร็จสิ้นโดยเฉลี่ย
ได้เพียงร้อยละ 30 ของเรื่องที่ถูกร้องเรียนทั้งหมด ท�ำให้
ณ สิ้นปี 2556 ป.ป.ช. มีคดีทุจริตค้างสะสมรอการตรวจ
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สอบ จ�ำนวน 8,484 เรือ่ ง และบัญชีทรัพย์สนิ รอตรวจสอบ
อีก 48,738 บัญชี1
อย่างไรก็ดี ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณและ
บุคลากร ป.ป.ช. จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการหรือ
แผนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ให้การตรวจ
สอบทุจริตรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
องค์กรตรวจเงินแผ่นดินของไทยเกิดขึน้ ครัง้ แรก
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในฐานะส�ำนักงานหลวง และพัฒนา
มาเป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีหลังการ
ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ก่อนที่จะอยู่ภายใต้อ�ำนาจของนายก
รัฐมนตรีโดยตรงตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ยุคจอมพลถนอม
กิตติขจร จนถึง พ.ศ. 2539 จนกระทั่งมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ที่ก�ำหนดให้ “ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน” (สตง.) เป็นองค์กรอิสระจากฝ่าย
1

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2556. รายงาน
ผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556.
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บริ ห ารและนิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ มี ก ารบริ ห ารภายใต้ “คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” (คตง.) และมี “ผูว้ า่ การตรวจ
เงินแผ่นดิน” เป็นผู้บังคับบัญชาตามนโยบายของ คตง.
ซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน
ในเชิงโครงสร้าง นอกเหนือจากความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานภายใน และการท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการ
ใช้งบประมาณของรัฐโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับอ�ำนาจใดๆ
องค์ประกอบใหม่ทมี่ ขี นึ้ ในองค์กรตรวจเงินแผ่นดินภายใต้
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 คือ การมี “คณะกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง” ที่ท�ำหน้าที่ออกบทลงโทษ
ปรับทางปกครองแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีท่ ำ� ผิดกฎหรือระเบียบ
ทางงบประมาณ
ด้วยเหตุนี้ สตง. ไทยยุคปัจจุบนั จึงมีอำ� นาจหน้าที่
ตรวจบัญชี ตรวจสอบผลการด�ำเนินการว่ามีการใช้งบ
ประมาณคุ้มค่าหรือไม่ สืบสวนสอบสวนการทุจริต และ
ลงโทษผูก้ ระท�ำผิดในเบือ้ งต้น ก่อนส่งให้ ป.ป.ช. หรือศาล
ยุติธรรมออกบทลงโทษสถานหนักต่อไป
อย่างไรก็ดี สตง. ภายใต้รฐั ธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540
(และ พ.ศ. 2550 ตามล�ำดับ) กลับสูญเสียอ�ำนาจในการ
ยับยั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่เจ้าหน้าที่รัฐด�ำเนินการ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งท�ำให้
บทบาทของ สตง. ในปัจจุบนั เป็นการติดตามและประเมิน
ความเสียหายของงบประมาณมากกว่าการ “เฝ้าระวังและ
ยับยั้ง” ความเสียหาย
รายงานผลการปฏิบัติงานของ สตง. ปี พ.ศ.
2549-2553 แสดงข้อมูลว่า สตง. ได้ตรวจสอบการใช้
เงินของหน่วยงานรัฐและพบมูลค่าความเสียหายทางงบ
ประมาณในช่วงเวลาดังกล่าวสูงถึง 150,675 ล้านบาท
โดยร้อยละ 94 เป็นความเสียหายที่ไม่สามารถเรียกกลับ
คืนเป็นตัวเงินได้ การศึกษาในรายละเอียด พบว่า มี
โครงการของรัฐ 3 โครงการที่สร้างความเสียหายรวมกัน
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คิดเป็นร้อยละ 74 ของมูลค่าความเสียหายทัง้ หมดในช่วง
5 ปีดังกล่าว ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร (ร้อยละ 38)
โครงการรับจ�ำน�ำข้าวเปลือก ฤดูกาล 2549-2550 (ร้อยละ
25) และกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ร้อยละ 11)
นอกจากนี้ยังมีจ�ำนวนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตที่
สตง. ส่งให้ ป.ป.ช. ด�ำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2542-2556
อีก 1,171 คดี โดยในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นช่วงที่มีรัฐบาล
ชั่วคราว สตง. ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.มากถึง 197 คดี ซึ่งมาก
เป็นเกือบ 3-4 เท่าของจ�ำนวนคดีในแต่ละปี
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นองค์กรทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ เพือ่
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐ ตลอดจนตรวจสอบการ
กระท�ำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่น Dean M. Gottehrer
และ Michael Hostina2 เสนอว่าองค์กรผูต้ รวจการแผ่นดิน
2

Dean M. Gottehrer and Michael Hostina. 1998. Essential
Characteristics of a Classical Ombudsman. Alaska: The State of
Alaska Ombudsman.
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(Ombudsman) ที่ดีจ�ำเป็นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ
อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการด�ำเนิน
งาน ความยุติธรรมและความเป็นธรรมทั้งการแต่งตั้งผู้
ตรวจการแผ่นดินและการด�ำเนินงาน ความน่าเชือ่ ถือของ
กระบวนการตรวจสอบ และการรักษาความลับ อย่างไร
ก็ตาม คุณลักษณะเหล่านี้จะท�ำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั กฎหมายทีเ่ ป็นบทบัญญัตใิ นการให้ความ
เป็นอิสระและให้อ�ำนาจในการด�ำเนินการแก่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินไว้อย่างไร
หากจะกล่าวถึงความเป็นอิสระในการด�ำเนินงาน
แล้ว อาจต้องพิจารณาว่าองค์กรดังกล่าวมีความเป็นอิสระ
จากการเมือง หรืออิสระจากฝ่ายบริหารมากน้อยเพียงใด
มีความเป็นอิสระทางด้านการเงินหรือไม่ อ�ำนาจหน้าที่
ที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายเป็นอย่างไรและมีความน่าเชื่อ
ถือหรือไม่ และมีการรับผิดชอบต่ออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้สำ� นักงาน
ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ต้ อ งมี อิ ส ระจากการเมื อ งตั้ ง แต่
กระบวนการคัดเลือกและการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่ต้องมาจากมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากฝ่ายตุลาการเช่นเดียวกับการสรรหา
ป.ป.ช. และ สตง. หรือการให้อ�ำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการบริหารงานบุคคลและการต้องได้รับงบประมาณ
อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี งบประมาณของส�ำนักงานผู้
ตรวจการแผ่นดินต้องได้รับการจัดสรรจากคณะรัฐมนตรี
เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ท�ำให้ในทางปฏิบัติ
แล้วยังไม่มีความเป็นอิสระทางงบประมาณเท่าที่ควร
ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญคือ การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ตามค�ำร้องเรียนจากการกระท�ำของข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
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องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ
ยุตธิ รรม (แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ยุตธิ รรม) นอกจากนี้ ผูต้ รวจการแผ่นดินยังมีหน้าทีจ่ ดั ท�ำ
มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง ตลอดจนตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนการฝ่าฝืน
มาตรฐานดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หลังการตรวจสอบพบทุจริตหรือการ
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ผูต้ รวจการแผ่นดินไม่มอี ำ� นาจ
ออกบทลงโทษใดๆ ท�ำได้เพียงส่งข้อเสนอแนะให้หน่วย
งานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
สภาท้องถิ่น หรือ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี เพื่อให้หน่วยงาน
เหล่านี้ตรวจสอบเพิ่มเติมหรือออกบทลงโทษต่อไป ดัง
นั้นกระบวนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบธรรม
หรือปัญหาเชิงระบบต่างๆ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็จะไม่ได้รบั
การแก้ไขอย่างแท้จริง
บทประเมิน
การประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การต่อต้านคอร์รปั ชันทัง้ สามองค์กร พบว่า รัฐธรรมนูญฯ
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ได้ออกแบบโครงสร้างสถาบัน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันใน
ลักษณะแนวดิง่ โดยรวมศูนย์ที่ ป.ป.ช. ซึง่ เป็นหน่วยงาน
เดียวที่มีอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีกับข้าราชการระดับสูง
และนักการเมืองที่ทุจริต องค์กรอิสระอื่นทั้ง สตง. และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินต่างไม่มีอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีแม้
จะพบการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณหรือ
จัดซื้อจัดจ้าง หากแต่ท�ำได้เพียงส่งเรื่องต่อให้ ป.ป.ช.
พิจารณา ท�ำให้มคี ดีคา้ งที่ ป.ป.ช. จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
เมื่อ ป.ป.ช. มีข้อจ�ำกัดในด้านงบประมาณด้วย คดีทุจริต
บางคดีจึงอาจใช้เวลานานกว่าที่จะมีการด�ำเนินการทาง
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กฎหมาย จนกระทั่งมีบางคดีที่หมดอายุความลง
การวิเคราะห์และประเมินบทบาทของหน่วยงาน
ทัง้ สามแห่ง พบว่า ทัง้ สามหน่วยงานมีภารกิจส�ำคัญแตก
ต่างกัน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่
มีลักษณะเป็น “หน้าด่าน” ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยว
กับเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของภาครัฐทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ “ไม่
เป็นธรรม” ต่อประชาชน เนื่องจากความไม่เป็นธรรมนั้น
มีกรอบนิยามที่กว้างกว่าการทุจริต และไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ท�ำให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สามารถรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้อย่างหลาก
หลาย รวมทัง้ การรับเรือ่ งร้องเรียนก็ไม่มกี ระบวนการและ
ขัน้ ตอนทางราชการทีซ่ บั ซ้อน ท�ำให้สำ� นักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินเป็นองค์กรที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
สามารถ “เข้าถึงได้ง่าย”
ส่วน สตง. มีภารกิจที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณของภาครัฐ ซึง่ ประกอบ
ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการและขัน้
ตอนทางงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของ
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การใช้จ่ายงบประมาณด้วย (value for money audit)
เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันส่วนมากเกี่ยวโยงกับการ
ใช้จ่ายของภาครัฐ สตง. จึงมีบทบาทที่ส�ำคัญในการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ หาก สตง. มีความเข้ม
แข็งในการตรวจสอบการทุจริตแล้ว ก็จะสามารถเปิดโปง
โครงการของภาครัฐที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริตได้มากขึ้น
อันจะเป็นการป้องกันมิให้ความเสียหายเกิดขึ้น
ส�ำหรับ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีบทบาทตามกฎหมายใน
กรอบที่ค่อนข้างกว้าง กล่าวคือ ป.ป.ช. มีหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการส่งเสริม
การตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันด้วย
ในเชิงโครงสร้าง รัฐธรมมนูญฯ บัญญัตใิ ห้องค์กร
ทั้งสามแห่งต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองทั้งใน
มิติของโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรและงบประมาณภายในซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐานสากล
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ในขณะที่ในทางปฏิบัติ ยังไม่สามารถรับรอง
ได้ว่าหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นอิสระในด้านงบประมาณ
เนื่องจากทั้งสามหน่วยงานจะต้องเสนอของบประมาณ
ผ่านคณะรัฐมนตรีซึ่งแม้จะไม่มีอ�ำนาจในการพิจารณา
งบประมาณที่ร้องขอและมีหน้าที่เพียงส่งต่อให้รัฐสภา
พิจารณาเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ ฝ่ายรัฐบาลจะเป็น
ประธานและเป็นผู้กุมเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณ จึงสามารถที่จะแปรญัตติเพื่อตัด
งบประมาณที่องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลขอ
ได้ ซึ่งส�ำนักงบประมาณในฐานะหน่วยงานของภาครัฐก็
จะต้องด�ำเนินการตามผลการพิจารณาของรัฐสภา ท�ำให้
องค์กรเหล่านี้ประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในยุครัฐบาลทีไ่ ม่ให้การสนับสนุนการตรวจ
สอบการทุจริตคอร์รัปชัน
นอกจากนั้น ป.ป.ช. ยังไม่มีอิสระในการบริหาร
จั ด การงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อี ก ด้ ว ยเนื่ อ งจากเป็ น งบ
ประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายโครงการหรือราย
กิจกรรม ต่างจากส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับ
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การจัดสรรงบประมาณในลักษณะของ “เงินอุดหนุน” ซึ่ง
เป็นเงินก้อน (block grant)” ท�ำให้มคี วามเป็นอิสระในการ
บริหารเงินมากกว่า
นอกจากปัญหาด้านงบประมาณแล้ว การบริหาร
งานขององค์กรอิสระทัง้ สามแห่งยังเป็นไปในรูปแบบของ
หน่วยงานราชการทัว่ ไปซึง่ ท�ำให้ไม่คล่องตัว ตัวอย่างเช่น
ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. ต่างก็ยังมิได้ออกระเบียบเกี่ยว
กับระดับเงินเดือนของพนักงานท�ำให้ได้รับค่าตอบแทน
ตามระเบียบของกระทรวงการคลังซึ่งไม่สูงนัก รวมถึง
ค่าตอบแทนของกรรมการเองก็ไม่มากนัก และน้อยกว่า
หน่วยงานของรัฐที่ต้องตรวจสอบบางแห่งอีกด้วย ใน
ลักษณะเดียวกัน หน่วยงานเหล่านี้ก็มิได้ออกระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง ซึ่งท�ำให้ติดอยู่กับระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงท�ำให้
ไม่คล่องตัว
ในเชิงอ�ำนาจในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต คณะผู้วิจัย พบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีอ�ำนาจ
จ�ำกัด ทัง้ นี้ ผูต้ รวจการแผ่นดินไม่มอี ำ� นาจในการก�ำหนด
โทษแก่พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีล่ ะเลยการปฏิบตั ิ
หน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลให้ประชาชน
เดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เพียงแต่ประสาน
งานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไขปรับปรุง และหาก
หน่วยงานไม่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหา ก็ทำ� ได้เพียงการจัด
ท�ำรายงานเสนอต่อ ครม. สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา
ยกเว้นในกรณีที่พบว่าทุจริตจึงจะส่งต่อให้ ป.ป.ช. สตง.
หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.)
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เมื่อ สตง. พบการใช้
จ่ายเงินที่ผิดกระบวนการ ขั้นตอนหรือไม่คุ้มค่า ก็ไม่มี
อ�ำนาจในการยับยั้งหรือด�ำเนินคดี หากแต่ต้องส่งให้
ป.ป.ช. “ชี้มูล” ซึ่งอาจใช้เวลานานมากท�ำให้ไม่สามารถ
9

ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ และในส่วนของ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม สตง. ท�ำได้เพียง
รายงานต่อ ครม. และรัฐสภาเท่านั้นซึ่งในกรณีที่รัฐสภา
(รวมถึงวุฒสิ ภา) มิได้เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร การพึง่ พา
ฝ่ายนิติบัญญัติให้ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้สังกัดของ
ฝ่ายบริหารก็เป็นไปได้ยาก
ในแง่ของอ�ำนาจในการด�ำเนินการทางวินัยนั้น
องค์กรอิสระแทบไม่มีอ�ำนาจในการเข้าไปก้าวก่ายฝ่าย
บริหารเลย เช่น การที่หน่วยงานอิสระไม่สามารถก�ำกับ
มาตรฐานทางวิ นั ย และจริ ย ธรรมของข้ า ราชการและ
นักการเมืองได้ ท�ำให้ไม่สามารถกีดกันข้าราชการและ
นักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนามิให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้
ตัวอย่างของ ป.ป.ช. พบว่า หากไต่สวนและพบ
มูลความผิดทางวินยั ให้สง่ เรือ่ งให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
พิจารณาลงโทษทางวินัย แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ด�ำเนิน
การลงโทษทางวินัย ก็ให้ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยัง
นายกรัฐมนตรี หรือส่งให้ ก.พ. พิจารณาด�ำเนินการ ซึง่ จะ
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เห็นได้วา่ การด�ำเนินการทางวินยั ตามขัน้ ตอนดังกล่าวไม่
ได้ผลนัก เนื่องจาก ป.ป.ช. ไม่มีอ�ำนาจในการบังคับ หาก
ต้องให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการเอง
ตัวอย่างอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า
เคยมีกรณีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรกระท�ำการไม่เหมาะ
สมโดยการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ปิดดูภาพอนาจารในห้อง
ประชุมรัฐสภา ผูร้ อ้ งเรียนได้รอ้ งเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่น
ดินหลังจากมีการเผยแพร่ภาพข่าวจากสือ่ มวลชน ผูต้ รวจ
การแผ่นดินมีอำ� นาจเพียงประสานงานไปยังประธานสภา
ผู้แทนราษฎรในฐานะผู้รับผิดชอบให้ด�ำเนินการบังคับ
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม หากแต่ที่ประชุมคณะ
กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับค�ำร้อง
เรียนไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าการกระท�ำของสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรคนดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ ก ระท� ำ โดยเจตนา
เป็นการเปิดดูเพียงเพือ่ ทีจ่ ะลบภาพเท่านัน้ จึงไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด
ในส่วนของความรับผิดชอบต่ออ�ำนาจหน้าที่
(accountability) ของหน่วยงาน พบว่าทุกหน่วยงาน
มีหน้าที่รายงานต่อ ครม. สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ปีละครั้งซึ่งสอดคล้องกับลักษณะที่เป็นสากล อย่างไรก็ดี
รายงานดังกล่าวมักไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนเนือ่ งจาก
ความล่าช้าของฝ่ายนิติบัญญัติในการรับรองรายงานดัง
กล่าว ท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ไม่ได้รับ
การตรวจสอบจากประชาชน นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยยัง
พบว่าองค์กรอิสระทั้งสามแห่งมีการเปิดเผยรายละเอียด
ของข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณชน
น้อยมาก เช่น ในกรณีของ ป.ป.ช. ไม่มีการให้ข้อมูลที่
ทันการณ์ครบถ้วนเกี่ยวกับคดีที่พิจารณาไปแล้วหรือ
คดี ที่ ก� ำ ลั ง พิ จ ารณา ท� ำ ให้ ป ระชาชนไม่ ส ามารถรั บ รู ้
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงานและพฤติกรรมที่
รายงานทีดีอาร์ ไอ

เป็นการทุจริตคอร์รปั ชันทีม่ กี ารชีม้ ลู ความผิด ข้อมูลหลัก
ฐานที่ใช้ในการพิจารณา ตลอดจนการตัดสินใจของคณะ
กรรมการและเหตุผลรายละเอียดประกอบ ซึ่งท�ำให้การ
ท�ำงานขององค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเองไม่มี
ความโปร่งใส ต่างจากหน่วยงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันในบางประเทศ เช่น Independent
Commission Against Corruption (ICAC) ของมลรัฐ
New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลในเว็บไซต์ถึงรายละเอียดของทั้งเรื่องที่มีการชี้มูล
ไปแล้วในอดีตและที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดย
มีรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดที่ไม่เป็นเอกสารลับที่
คณะกรรมการใช้ในการพิจารณา ซึ่งประชาชนที่สนใจ
สามารถคลิกเข้าไปดูได้3
ประเด็นสุดท้ายในส่วนของการประเมินผลการ
ด�ำเนินงานนั้น พบว่า องค์กรอิสระทั้งสามแห่งยังไม่มี
การเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดและสถิติผลการปฏิบัติ
หน้าทีท่ เี่ ป็นระบบท�ำให้ประเมินผลงานได้ยาก โดยเฉพาะ
ในส่วนของการ “ส่งต่อ” เรือ่ งไปให้หน่วยงานอืน่ พิจารณา
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระอื่นๆ เช่น ป.ป.ช. สตง. ปปง.
ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือหน่วยงานราชการที่
เกีย่ วข้องในกรณีของการกระท�ำผิดทางวินยั ตลอดจนการ
เสนอมาตรการหรือนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร
อย่างไรก็ดี จากข้อมูลสถิติที่รวบรวมได้พบว่า
องค์กรอิสระยังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เพราะต่างก็มี
งานค้างคาจ�ำนวนมากเพราะขาดก�ำลังคน เช่น ป.ป.ช.
มี บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของผู ้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภาค
รัฐจ�ำนวนมาก รวมทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำ

ผิดกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
(กฎหมายฮั้ว) ก็มีเรื่องที่ค้างเกือบ 600 เรื่องในปี พ.ศ.
2553 ในลักษณะเดียวกัน สตง. ตรวจสอบและรับรองงบ
ประมาณของหน่วยงานของภาครัฐล่าช้า และยังสุม่ ตรวจ
สอบโครงการและหน่วยงานของภาครัฐได้จำ� กัดเนือ่ งจาก
ก�ำลังคนไม่เพียงพอ
การประเมินผลงานขององค์กรต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันของ Political & Economic Risk Consultancy,
Ltd.4 แสดงให้เห็นว่า ป.ป.ช. ไทยมีผลการด�ำเนินงานที่
ต�ำ่ ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเซีย รายงานดังกล่าวให้ความเห็นว่า
ป.ป.ช. ไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อก�ำจัด
นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ทุจริตมากกว่าการท�ำหน้าที่
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างจริงจัง ใน
ลักษณะเดียวกัน ในการส�ำรวจปี พ.ศ. 2555 ของ International Budget Partnership (IBP) สตง. ไทย ก็ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มที่มีศักยภาพและผลการด�ำเนินงานในระดับ “แย่”
เช่นเดียวกับ สตง. ของกัมพูชา (NAA) ทีม่ แี นวโน้มพัฒนา
ดีขึ้นในช่วง 6 ปี ซึ่งสวนทางกับ สตง. ไทย
กล่าวโดยสรุป การทีผ่ ลงานขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญยังไม่เป็นที่น่าพอใจนั้นเกิดจากเหตุผลหลาย
ประการ แต่ปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคได้แก่ ข้อจ�ำกัดของ
งบประมาณ กระบวนการในการบริหารจัดการทีย่ งั คงเป็น
แบบราชการท�ำให้ไม่มคี วามคล่องตัว ข้อจ�ำกัดของอ�ำนาจ
ในการเอาผิดผู้ที่กระท�ำผิดโดยเฉพาะในกรณีของการไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
ข้าราชการระดับสูง ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศได้
4

3

http://www.icac.nsw.gov.au/investigations/current-investigations
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บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
ระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะผู้วิจัยเห็นว่าระบบกลไกในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันตามรัฐธรรมนูญฯ มีลักษณะที่รวมศูนย์
มากเกินไป ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถด�ำเนินการได้เต็มศักยภาพ
เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดที่มีเรื่องร้องเรียนจ�ำนวนมากค้างที่
ป.ป.ช. ท�ำให้เกิดปัญหา “คอขวด” ในระบบดังกล่าว จึง
เสนอให้กระจายอ�ำนาจในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันให้องค์กรอิสระอื่นๆ เช่น ให้อ�ำนาจ
สตง. “ยับยั้ง” การเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีที่พบเจอ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยให้ด�ำเนินการผ่านศาลยุติธรรมดังเช่น
ในกรณีของ ปปง. ที่มีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
นั้นไว้ชั่วคราวหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินใด
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด5 ในขณะ
เดียวกัน ให้ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วย
งานหน้าด่านในการรับเรื่องร้องเรียนมี “เขี้ยวเล็บ” มาก
ขึ้น เช่น ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเปิดเผยราย
ละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่
หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือละเว้นในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองต่อ
สาธารณชนในกรณีที่ไม่มีการด�ำเนินการโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของผู้ตรวจการฯ เพื่อสร้างแรง
กดดันทางสังคม

ควรมีการปรับปรุงเรื่องที่มาของกรรมการ การจัดสรรงบ
ประมาณ และการก�ำหนดอัตราเงินเดือนของกรรมการ
และพนักงาน ดังนี้

• ที่มาของกรรมการสรรหา
ที่ ม าของกรรมการสรรหาองค์ ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ควรมีความหลากหลายมากขึ้น
มิใช่หนักไปทางฝ่ายตุลาการดังที่เป็นอยู่ คือ กรรมการ
ป.ป.ช. ชุดที่สามได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้เสียงสอง
ในสามของกรรมการสรรหาเพียง 3 ท่านที่มาจากศาล
ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาเท่านั้นเพราะ
เป็นการสรรหาในช่วงทีไ่ ม่มรี ฐั บาลหรือฝ่ายค้านเนือ่ งจาก
การปฏิวัติ
กฎหมายควรก�ำหนดให้องค์กรภาคประชาสังคม
ที่มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคมได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกกรรมการ
โครงสร้างขององค์กรอิสระ
คณะผู้วิจัยเห็นว่าโครงสร้างขององค์กรอิสระ ด้วย เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) องค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai

5
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Institute of Directors) เป็นต้น รวมทั้งลดข้อจ�ำกัดด้าน
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการให้ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นข้าราชการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในระดับ
ศาสตราจารย์ เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีผลงาน
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากภาคเอกชน ภาค
วิชาการ ภาคประชาชน หรือสื่อ ฯลฯ สามารถได้รับการ
พิจารณาด้วย

ด�ำเนินการตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ และหาก
เป็นกรณีนี้ องค์กรอิสระจะต้องท�ำสัญญาประกันผลงานที่
รัฐสภาสามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น จะต้อง
มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลออนไลน์การติดตามความ
ก้าวหน้าของเรื่องที่มีการร้องเรียน หรืออยู่ระหว่างการ
สืบสวน สอบสวน เพื่อที่จะให้องค์กรอิสระใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า
ควรก� ำ หนดให้ ผู ้ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ มี ส ่ ว นในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบภาครัฐโดยผู้เสียภาษีเงินได้สามารถเลือกว่า
ต้องการจะจัดสรรเงินภาษีของตนให้แก่หน่วยงานอิสระ
ใดบ้าง ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับในกรณีของการจัดสรร
เงินงบประมาณให้แก่พรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• การจัดสรรงบประมาณ
องค์กรอิสระควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยอาจพิ จ ารณาให้
รัฐสภาเป็นผู้ก�ำหนดงบประมาณให้แก่องค์กรอิสระ หรือ
อาจจัดสรรงบประมาณโดยก�ำหนดให้เป็นจ�ำนวนเงินต่อ
รายหัวประชากรโดยเทียบเคียงกับหน่วยงานในลักษณะ
เดี ย วกั น ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ มี ผ ลงานดี ก ว่ า เช่ น • การก�ำหนดอัตราค่าตอบแทน
ควรปรับเพิม่ ค่าตอบแทนให้ผทู้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
อินโดนีเซียส�ำหรับกรณีของ ป.ป.ช. หรือกรณีของ สตง.
อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นสัดส่วน กรรมการขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะ ป.ป.ช. เพราะมี
ร้อยละของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพื่อให้ สตง. ความเสี่ยงที่จะถูกผู้ที่ถูกชี้มูลความผิดข่มขู่ ประทุษร้าย
ฉบับที่ 127 เมษายน 2560
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กดดันหรือฟ้องหมิ่นประมาท ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับค่า
ตอบแทนของกรรมการแล้ว การทีจ่ ะปรับเพิม่ ค่าตอบแทน
ของพนักงานระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญก็คงท�ำได้ยาก
ควรพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ
ให้ใกล้เคียงกับกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆ ที่ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแล เช่น กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน หรือคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว
ควรมีบทบัญญัติคุ้มครองกรรมการ ป.ป.ช. จากการถูก
ฟ้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย (immunity) ยกเว้นในกรณี
ที่กรรมการมีพฤติกรรมที่เป็นการทุจริตเท่านั้นดังเช่นใน
กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดิน

การบริหารจัดการ

จะสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา โดย
เฉพาะกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน
ซึ่งในปัจจุบันองค์กรเหล่านี้จะพึ่งพากลไกของ
อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหลายภาคส่วน
ที่มาปฏิบัติหน้าที่แบบสมัครใจ มีค่าตอบแทน
เป็นเบี้ยประชุมรายครั้งเท่านั้น ท�ำให้องค์กร
ไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
นอกจากนี้ องค์กรเหล่านี้ไม่ควรที่จะ “รับโอน”
บุคลากรมาจากหน่วยงานราชการอืน่ ๆ โดยไม่มี
การคัดกรองคุณสมบัตวิ า่ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันหรือไม่
เพราะความเข้มแข็งขององค์กรต่อต้านการทุจริต
มาจากคุณภาพของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
(ข) พิ จ ารณาว่ า จ้ า งบริ ษั ท เอกชนมาช่ ว ยปฏิ บั ติ
หน้าที่ (subcontract) เพื่อให้การด�ำเนินงาน
รวดเร็วขึน้ ดังเช่นในกรณีของหน่วยงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันของประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งว่าจ้างให้หน่วยงานเอกชนสืบเส้น
ทางการเงินของผู้ต้องสงสัยว่าทุจริต
(ค) สร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
กับภาคเอกชน ประชาสังคม วิชาการและสื่อ
เช่น การร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคที่มีสาขาทุก
จังหวัดทัว่ ประเทศในการรับเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ ว
กับการทุจริตคอร์รปั ชัน การเปิดให้ภาคเอกชนที่
มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ

คณะผู้วิจัยพบว่า องค์กรอิสระทั้งสามแห่งนี้ยัง
บริหารงานแบบหน่วยงานราชการแม้จะมีอิสระในการ
ก�ำหนดกฎและระเบียบในการบริหารงานภายในเองได้
ท�ำให้ไม่คล่องตัว ส่งผลให้การปฏิบตั ภิ ารกิจล่าช้า องค์กร
เหล่านีย้ งั ไม่มกี ารด�ำเนินงานแบบ “เครือข่าย” ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับภาคประชาสังคม เนื่องจากมีการท�ำงานในลักษณะ
“ปิดประตูท�ำเอง” ดังเช่นหน่วยงานราชการทั่วไป อีกทั้ง
ยังเปิดเผยผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ตรวจสอบ
และติดตามได้น้อยหรือล่าช้าอีกด้วย
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ทั้งสามหน่วยงานควรด�ำเนิน
การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังต่อไปนี้ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบขององค์กร
(ก) เร่งรัดให้มีการจัดท�ำระเบียบว่าด้วยการจ้างงาน
ในอนาคตหากจะมีระบบการจัดสรรงบประมาณ
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การจัดซื้อจัดจ้าง ที่แน่นนอนให้แก่องค์กรอิสระที่ตรวจสอบภาครัฐแล้ว
ของตนเองเพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อที่ หน่วยงานเหล่านี้จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า มีการใช้งบ
14
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ประมาณที่จัดสรรให้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรมี
การสร้างระบบการประเมินผลการด�ำเนินงานที่เข้มข้น
มากกว่าในปัจจุบันซึ่งเป็นการวัดผลการด�ำเนินงานใน
เชิงปริมาณ เช่น จ�ำนวนคดีที่สามารถพิจารณาได้ แต่ไม่
สามารถสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ จึงอาจ
จะต้องมีการก�ำหนดดัชนีที่สะท้อนผลงานได้ดีกว่า เช่น
จ�ำนวนและระยะเวลาของเรื่องร้องเรียนทั้งในเรื่องการ
ทุจริตหรือการสมคบร่วมกันในการก�ำหนดราคาประมูล
ที่ยังไม่มีการชี้มูล เป็นต้น ตลอดจนมีช่องทางให้บุคคล
ภายนอกได้ประเมินความพึงพอใจในผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นรายปี เป็นต้น
นอกจากนี้ ห น่ ว ยงานเหล่ า นี้ ค วรให้ ค วาม
ส� ำ คั ญ แก่ ค วามโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดย
การเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในครอบครองให้มากที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ได้พิจารณาแล้ว หลักการและ
เหตุผล ตลอดจนเอกสารข้อมูลทีใ่ ช้ในการพิจารณาทีไ่ ม่ใช่
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับธุรกิจ เพื่อให้สาธารณชน
มีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความเป็นมืออาชีพ
ขององค์กร เพราะสุดท้ายแล้ว หน่วยงานเหล่านี้จะต้อง
พึง่ พาการสนับสนุนจากภาคประชาชนเพือ่ ทีจ่ ะคัดง้างกับ
ฝ่ายการเมืองและราชการ
อนึ่ง การออกแบบการตรวจสอบองค์กรเหล่านี้
ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้น ให้อ�ำนาจแก่รัฐสภาเป็นหลัก
ซึง่ จะเป็นจุดอ่อนหากภาคการเมืองเข้ามาครอบง�ำรัฐสภา
ท�ำให้รฐั สภาไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็นผูส้ ง่ เสริม
สนับสนุน และตรวจสอบการท�ำงานขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจะเป็นผู้ขัด
ขวางการตรวจสอบทุจริตรายส�ำคัญ
ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรอิสระปฏิบัติภารกิจอย่าง
โปร่งใสมากขึ้น ผู้ผลักดันนโยบายต้องปรับแก้กฎหมาย
ในบางเรื่อง เช่น กรณีการเปิดเผยรายงานประจ�ำปีของ
ฉบับที่ 127 เมษายน 2560

สตง. ต้องแก้กฎหมายให้สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชน
ได้โดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไม่ว่ารัฐสภา
จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจสอบทุจริตเหล่านี้ได้
แสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการท�ำงานต่อ
ประชาชนให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่หน่วยงานอืน่ ของรัฐต่อไป
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