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รายงานทีดีอาร์ไอ
ฉบับที่ 127

เมษายน 2560

ที่มา: สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในโครงการ “ประเมินองค์กรอิสระตาม
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รปัชนั” 
คณะผู ้ วิจัยประกอบด ้วย เ ดือนเด ่น  
นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, 
ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, และ ธิปไตร  
แสละวงศ์, สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), เมษายน 2558

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา

เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี

อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 

พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง

เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้

ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

สรุปและเรียบเรียง
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 
กองบรรณาธิการ
ธิปไตร แสละวงศ์
วัฒนา กาญจนานิจ 
ออกแบบ
wrongdes ign
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ได้วางกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชันไว้ โดยจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น

อย่างน้อยสามองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีภารกิจใน

การตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการและนักการเมือง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ท�าหน้าท่ีตรวจ

สอบการทุจริตในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงาน

ราชการ และส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซ่ึงมีหน้าที่ใน

การสอบสวนหาข้อเทจ็จริงจากเร่ืองทีมี่การร้องเรียนเกีย่ว

กับการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออ�านาจหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ศาลปกครอง หรือ

การประเมินองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การต่อต้านคอร์รัปชัน

ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้คงบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ

องค์กรอิสระทัง้สามองค์กรนีไ้ว้ หากแต่มีการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบและกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการ

เล็กน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาการแทรกแซงของการเมือง

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินผลการ

ด�าเนินการขององค์กรท้ังสามนี้ว่า เม่ือมีการปรับปรุง

แก้ไขโครงสร้างขององค์กรเพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซง

ทางการเมืองแล้ว ท้ังสามองค์กรสามารถปฏิบัติหน้าทีใ่ห้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูหรอืไม่ และเพราะ

เหตุใด โดยเน้นมิติของการเป็นอิสระจากการเมืองทั้งใน

เชิงของอ�านาจและการเงิน ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการ

จัดตั้งองค์กรเหล่านี้
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บทน�า

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ

ก่อนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. 2540 

ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตในวงราชการ คือ ส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(ป.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเชิงโครงสร้างแล้ว 

ป.ป.ป. ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้เตม็ประสทิธภิาพ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการด�าเนินการสืบสวนและ

เอาผิดกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการ

ระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ป. อยู่ภายใต้

การครอบง�าของฝ่ายการเมือง จากการท่ีต้องได้รับ

การเสนอชื่อและแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ท้ังข้าราชการในส�านักงาน ป.ป.ป. ยังเป็นข้าราชการ

พลเรือนสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้การ

บังคับบัญชาของนายกรฐัมนตรทีีเ่ป็นฝ่ายบรหิารอกีด้วย 

จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการเสนอให้ยุบ 

ป.ป.ป. และให้ตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ข้ึนมาแทนในฐานะ 

“องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ในปี พ.ศ. 2540 โดย 

รัฐธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 

ได้ก�าหนดโครงสร้าง ป.ป.ช. ให้มีอสิระอย่างน้อยสองเรือ่ง 

เร่ืองแรกคือที่มาของกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งไม่ได้มาจาก

การแต่งตั้งโดยฝ่ายการเมือง แต่มาจากการสรรหาของ

องค์คณะผูส้รรหาซึง่ประกอบด้วยฝ่ายตลุาการถึง 3 ใน 5 

คน และได้รับการแต่งตั้งโดยวุฒิสภา เรื่องที่สองคืออิสระ

ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร ซึ่ง ป.ป.ช. 

มีอ�านาจแต่งตั้ง โยกย้ายและเพิ่มพนักงานภายในได้เอง

รัฐธรรมนูญฯ ทั้งสองฉบับยังเพิ่มอ�านาจให้

แก่ ป.ป.ช. มากข้ึนเม่ือเทียบกับ ป.ป.ป. เพื่อท�าหน้าที่

คล้ายองค์กรกึ่งตุลาการ กล่าวคือ ป.ป.ช. มีอ�านาจตรวจ

สอบบัญชีทรัพย์สิน ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิด

ข้าราชการระดับสงูและผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเพือ่

ถอดถอนออกจากต�าแหน่งและด�าเนินคดีอาญา
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อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยพบว่า ป.ป.ช. ยังคง

ไม่มีความเป็นอิสระทางงบประมาณจากฝ่ายบริหาร แม้ 

รัฐธรรมนญูฯ จะก�าหนดว่า ป.ป.ช. จะต้องได้รับงบประมาณ 

อย่างเพียงพอต่อการท�างาน แต่ก็เป็นเพียงความเป็น

อิสระตามตัวหนังสือเท่านั้น เนื่องจากการขอจัดสรร 

งบประมาณยังอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะรัฐมนตรีโดย

เสนอผ่านส�านักงบประมาณ ในช่วงปี 2552 ถึง 2556 

ป.ป.ช. ได้รับจดัสรรงบประมาณ 833 ถงึ 1,236 ล้านบาท 

คิดเป็นครึ่งหนึ่งของงบที่ขอจัดสรร

คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า งบประมาณที่ค่อน

ข้างจ�ากัดนี้ (ร้อยละ 42 เป็นค่าตอบแทนของบุคลากร) 

เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้จ�านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอเม่ือ

เทียบกับปริมาณภาระงาน อนึ่ง ระหว่างปี 2550 ถึง 

2556 ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบเร่ืองทุจริตและตรวจ

สอบบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการและผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นให้เสร็จส้ินโดยเฉล่ีย

ได้เพียงร้อยละ 30 ของเรื่องที่ถูกร้องเรียนทั้งหมด ท�าให้ 

ณ สิ้นปี 2556 ป.ป.ช. มีคดีทุจริตค้างสะสมรอการตรวจ

สอบ จ�านวน 8,484 เรือ่ง และบัญชีทรัพย์สินรอตรวจสอบ

อีก 48,738 บัญชี1 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและ

บุคลากร ป.ป.ช. จงึจ�าเป็นต้องปรบัปรุงกระบวนการหรือ

แผนการท�างานให้มีประสทิธภิาพมากขึน้เพือ่ให้การตรวจ

สอบทุจริตรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์กรตรวจเงนิแผ่นดินของไทยเกิดขึน้คร้ังแรก

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ในฐานะส�านักงานหลวง และพัฒนา

มาเป็นหน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีหลังการ

ปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ก่อนที่จะอยู่ภายใต้อ�านาจของนายก

รัฐมนตรีโดยตรงตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ยุคจอมพลถนอม  

กิตติขจร จนถึง พ.ศ. 2539 จนกระทั่งมีการประกาศใช ้

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ท่ีก�าหนดให้ “ส�านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน” (สตง.) เป็นองค์กรอิสระจากฝ่าย

1  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2556. รายงาน 
ผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจ�าปี พ.ศ. 2556. 
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บริหารและนิติบัญญัติ ท่ีมีการบริหารภายใต้ “คณะ

กรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน” (คตง.) และมี “ผูว่้าการตรวจ

เงินแผ่นดิน” เป็นผู้บังคับบัญชาตามนโยบายของ คตง. 

ซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในเชิงโครงสร้าง นอกเหนือจากความเป็นอิสระ

ในการบริหารงานภายใน และการท�าหน้าทีต่รวจสอบการ

ใช้งบประมาณของรัฐโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับอ�านาจใดๆ 

องค์ประกอบใหม่ทีมี่ขึน้ในองค์กรตรวจเงนิแผ่นดินภายใต้

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 คือ การมี “คณะกรรมการวินัย

ทางงบประมาณและการคลัง” ที่ท�าหน้าที่ออกบทลงโทษ

ปรบัทางปกครองแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีท�าผดิกฎหรอืระเบียบ

ทางงบประมาณ 

ด้วยเหตน้ีุ สตง. ไทยยคุปัจจบัุนจงึมีอ�านาจหน้าท่ี

ตรวจบัญชี ตรวจสอบผลการด�าเนินการว่ามีการใช้งบ

ประมาณคุ้มค่าหรือไม่ สืบสวนสอบสวนการทุจริต และ

ลงโทษผูก้ระท�าผดิในเบ้ืองต้น ก่อนส่งให้ ป.ป.ช. หรอืศาล

ยุติธรรมออกบทลงโทษสถานหนักต่อไป

อย่างไรกดี็ สตง. ภายใต้รฐัธรรมนญูฯ พ.ศ. 2540 

(และ พ.ศ. 2550 ตามล�าดับ) กลับสูญเสียอ�านาจในการ

ยับย้ังการเบิกจ่ายงบประมาณที่เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการ

ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งท�าให้

บทบาทของ สตง. ในปัจจบุนัเป็นการตดิตามและประเมิน

ความเสยีหายของงบประมาณมากกว่าการ “เฝ้าระวงัและ

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

คดิเป็นร้อยละ 74 ของมูลค่าความเสยีหายท้ังหมดในช่วง 

5 ปีดังกล่าว ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร (ร้อยละ 38) 

โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก ฤดูกาล 2549-2550 (ร้อยละ 

25) และกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร (ร้อยละ 11) 

นอกจากนี้ยังมีจ�านวนเร่ืองเกี่ยวกับการทุจริตท่ี 

สตง. ส่งให้ ป.ป.ช. ด�าเนินการในช่วงปี 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�านวนคดีในแต่ละปี

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผูต้รวจการแผ่นดินเป็นองค์กรท่ีถกูจดัตัง้ข้ึนเพือ่

ตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐ ตลอดจนตรวจสอบการ 

กระท�าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย

ราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่น Dean M. Gottehrer 

และ Michael Hostina2 เสนอว่าองค์กรผูต้รวจการแผ่นดิน 

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�าเป็นต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ

อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการด�าเนนิ

งาน ความยุติธรรมและความเป็นธรรมทั้งการแต่งตั้งผู้

ตรวจการแผ่นดนิและการด�าเนินงาน ความน่าเชือ่ถอืของ

กระบวนการตรวจสอบ และการรักษาความลับ อย่างไร

ก็ตาม คุณลักษณะเหล่านี้จะท�าให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

หรอืไม่ขึน้อยูกั่บกฎหมายท่ีเป็นบทบัญญตัใินการให้ความ

เป็นอิสระและให้อ�านาจในการด�าเนินการแก่ผู้ตรวจการ

แผ่นดินไว้อย่างไร 

หากจะกล่าวถงึความเป็นอสิระในการด�าเนนิงาน

แล้ว อาจต้องพจิารณาว่าองค์กรดังกล่าวมีความเป็นอสิระ

จากการเมือง หรืออสิระจากฝ่ายบริหารมากน้อยเพยีงใด 

มีความเป็นอิสระทางด้านการเงินหรือไม่ อ�านาจหน้าที่

ที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายเป็นอย่างไรและมีความน่าเชื่อ

ถือหรือไม่ และมีการรับผิดชอบต่ออ�านาจหน้าที่หรือไม่

รัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 2550 ได้บัญญตัใิห้ส�านกังาน

ผู ้ตรวจการแผ่นดินต้องมีอิสระจากการเมืองตั้งแต่

กระบวนการคัดเลือกและการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ต้องมาจากมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการสรรหา

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากฝ่ายตุลาการเช่นเดียวกับการสรรหา 

ป.ป.ช. และ สตง. หรือการให้อ�านาจผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในการบริหารงานบุคคลและการต้องได้รับงบประมาณ

อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี งบประมาณของส�านักงานผู้

ตรวจการแผ่นดินต้องได้รับการจัดสรรจากคณะรัฐมนตรี

เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ท�าให้ในทางปฏิบัติ

แล้วยังไม่มีความเป็นอิสระทางงบประมาณเท่าที่ควร

ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินท่ีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญคือ การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ตามค�าร้องเรียนจากการกระท�าของข้าราชการ พนกังาน 

หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการ

ยุตธิรรม (แต่ไม่รวมถงึการพจิารณาพพิากษาคดีของศาล

ยุตธิรรม) นอกจากนี ้ผูต้รวจการแผ่นดินยังมีหน้าทีจ่ดัท�า

มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง ตลอดจนตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนการฝ่าฝืน

มาตรฐานดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี หลังการตรวจสอบพบทุจริตหรือการ

ฝ่าฝืนมาตรฐานจรยิธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอ�านาจ

ออกบทลงโทษใดๆ ท�าได้เพียงส่งข้อเสนอแนะให้หน่วย

งานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

สภาท้องถิ่น หรือ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี เพื่อให้หน่วยงาน

เหล่านี้ตรวจสอบเพิ่มเติมหรือออกบทลงโทษต่อไป ดัง

นั้นกระบวนการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความไม่ชอบธรรม

หรอืปัญหาเชงิระบบต่างๆ หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็จะไม่ได้รับ

การแก้ไขอย่างแท้จริง

บทประเมิน

การประเมินองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนญูว่าด้วย

การต่อต้านคอร์รปัชนัทัง้สามองค์กร พบว่า รฐัธรรมนญูฯ 

พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ได้ออกแบบโครงสร้างสถาบัน

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันใน

ลักษณะแนวด่ิง โดยรวมศูนย์ที ่ป.ป.ช. ซึง่เป็นหน่วยงาน

เดียวที่มีอ�านาจในการด�าเนินคดีกับข้าราชการระดับสูง

และนักการเมืองท่ีทุจริต องค์กรอิสระอื่นทั้ง สตง. และ

ผู้ตรวจการแผ่นดินต่างไม่มีอ�านาจในการด�าเนินคดีแม้

จะพบการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณหรือ

จัดซื้อจัดจ้าง หากแต่ท�าได้เพียงส่งเร่ืองต่อให้ ป.ป.ช. 

พจิารณา ท�าให้มีคดีค้างที ่ป.ป.ช. จ�านวนมาก โดยเฉพาะ

เมื่อ ป.ป.ช. มีข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณด้วย คดีทุจริต

บางคดีจึงอาจใช้เวลานานกว่าท่ีจะมีการด�าเนินการทาง
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กฎหมาย จนกระทั่งมีบางคดีที่หมดอายุความลง

การวเิคราะห์และประเมินบทบาทของหน่วยงาน

ทัง้สามแห่ง พบว่า ทัง้สามหน่วยงานมภีารกิจส�าคญัแตก

ต่างกัน ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่

มีลักษณะเป็น “หน้าด่าน” ในการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียว

กับเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานของภาครัฐท่ีปฏิบัตหิน้าที ่“ไม่

เป็นธรรม” ต่อประชาชน เนื่องจากความไม่เป็นธรรมนั้น

มีกรอบนิยามท่ีกว้างกว่าการทุจริต และไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ท�าให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สามารถรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนได้อย่างหลาก

หลาย รวมทัง้การรับเร่ืองร้องเรียนก็ไม่มีกระบวนการและ

ข้ันตอนทางราชการท่ีซบัซ้อน ท�าให้ส�านกังานผูต้รวจการ

แผ่นดินเป็นองค์กรที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สามารถ “เข้าถึงได้ง่าย”

ส่วน สตง. มีภารกิจที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ซึง่ประกอบ

ด้วยการตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนการและขัน้

ตอนทางงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของ

การใช้จ่ายงบประมาณด้วย (value for money audit) 

เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันส่วนมากเก่ียวโยงกับการ

ใช้จ่ายของภาครัฐ สตง. จึงมีบทบาทที่ส�าคัญในการต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ หาก สตง. มีความเข้ม

แข็งในการตรวจสอบการทุจริตแล้ว ก็จะสามารถเปิดโปง

โครงการของภาครัฐท่ีส่อว่าจะเกิดการทุจริตได้มากข้ึน 

อันจะเป็นการป้องกันมิให้ความเสียหายเกิดขึ้น

ส�าหรับ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีบทบาทตามกฎหมายใน

กรอบที่ค่อนข้างกว้าง กล่าวคือ ป.ป.ช. มีหน้าที่ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการส่งเสริม

การตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในเชงิโครงสร้าง รัฐธรมมนญูฯ บัญญตัใิห้องค์กร

ทั้งสามแห่งต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองท้ังใน

มิติของโครงสร้างอ�านาจหน้าที่ การบริหารจัดการด้าน

บุคลากรและงบประมาณภายในซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ

ที่เป็นมาตรฐานสากล 
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ในขณะที่ในทางปฏิบัติ ยังไม่สามารถรับรอง

ได้ว่าหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นอิสระในด้านงบประมาณ 

เนื่องจากทั้งสามหน่วยงานจะต้องเสนอของบประมาณ

ผ่านคณะรัฐมนตรีซึ่งแม้จะไม่มีอ�านาจในการพิจารณา

งบประมาณท่ีร้องขอและมีหน้าที่เพียงส่งต่อให้รัฐสภา

พิจารณาเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ ฝ่ายรัฐบาลจะเป็น

ประธานและเป็นผู้กุมเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการ

พิจารณางบประมาณ จึงสามารถที่จะแปรญัตติเพื่อตัด

งบประมาณที่องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลขอ

ได้ ซึ่งส�านักงบประมาณในฐานะหน่วยงานของภาครัฐก็

จะต้องด�าเนินการตามผลการพิจารณาของรัฐสภา ท�าให้

องค์กรเหล่านี้ประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในยุครฐับาลท่ีไม่ให้การสนบัสนนุการตรวจ

สอบการทุจริตคอร์รัปชัน 

นอกจากนั้น ป.ป.ช. ยังไม่มีอิสระในการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ได้รับอีกด้วยเนื่องจากเป็นงบ

ประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายโครงการหรือราย

กิจกรรม ต่างจากส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในลักษณะของ “เงินอุดหนุน” ซึ่ง

เป็นเงนิก้อน (block grant)” ท�าให้มีความเป็นอสิระในการ

บริหารเงินมากกว่า

นอกจากปัญหาด้านงบประมาณแล้ว การบรหิาร

งานขององค์กรอสิระท้ังสามแห่งยงัเป็นไปในรปูแบบของ

หน่วยงานราชการท่ัวไปซึง่ท�าให้ไม่คล่องตวั ตวัอย่างเช่น 

ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. ต่างก็ยังมิได้ออกระเบียบเก่ียว

กับระดับเงินเดือนของพนักงานท�าให้ได้รับค่าตอบแทน

ตามระเบียบของกระทรวงการคลังซึ่งไม่สูงนัก รวมถึง

ค่าตอบแทนของกรรมการเองก็ไม่มากนัก และน้อยกว่า

หน่วยงานของรัฐที่ต้องตรวจสอบบางแห่งอีกด้วย ใน

ลักษณะเดียวกัน หน่วยงานเหล่านี้ก็มิได้ออกระเบียบ

การจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง ซึ่งท�าให้ติดอยู่กับระเบียบ

ส�านกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 จงึท�าให้

ไม่คล่องตัว

ในเชิงอ�านาจในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต คณะผู้วิจัย พบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีอ�านาจ

จ�ากัด ท้ังนี ้ผูต้รวจการแผ่นดินไม่มีอ�านาจในการก�าหนด

โทษแก่พนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐทีล่ะเลยการปฏิบัติ

หน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลให้ประชาชน

เดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เพียงแต่ประสาน

งานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพือ่แก้ไขปรับปรงุ และหาก

หน่วยงานไม่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ก็ท�าได้เพยีงการจดั

ท�ารายงานเสนอต่อ ครม. สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒสิภา 

ยกเว้นในกรณีที่พบว่าทุจริตจึงจะส่งต่อให้ ป.ป.ช. สตง. 

หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.)

ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เมื่อ สตง. พบการใช้

จ่ายเงินที่ผิดกระบวนการ ขั้นตอนหรือไม่คุ้มค่า ก็ไม่มี

อ�านาจในการยับย้ังหรือด�าเนินคดี หากแต่ต้องส่งให้ 

ป.ป.ช. “ชี้มูล” ซึ่งอาจใช้เวลานานมากท�าให้ไม่สามารถ
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ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ และในส่วนของ

การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่เหมาะสม สตง. ท�าได้เพียง

รายงานต่อ ครม. และรัฐสภาเท่านั้นซึ่งในกรณีที่รัฐสภา 

(รวมถงึวฒุสิภา) มิได้เป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร การพึง่พา

ฝ่ายนิติบัญญัติให้ตรวจสอบหน่วยงานภายใต้สังกัดของ

ฝ่ายบริหารก็เป็นไปได้ยาก

ในแง่ของอ�านาจในการด�าเนินการทางวินัยนั้น 

องค์กรอิสระแทบไม่มีอ�านาจในการเข้าไปก้าวก่ายฝ่าย

บริหารเลย เช่น การที่หน่วยงานอิสระไม่สามารถก�ากับ

มาตรฐานทางวินัยและจริยธรรมของข้าราชการและ

นักการเมืองได้ ท�าให้ไม่สามารถกีดกันข้าราชการและ

นักการเมืองท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนามิให้ปฏิบัติ

หน้าที่ได้ 

ตัวอย่างของ ป.ป.ช. พบว่า หากไต่สวนและพบ

มูลความผดิทางวินยั ให้ส่งเรือ่งให้ผูบั้งคับบัญชาต้นสงักัด

พิจารณาลงโทษทางวินัย แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ด�าเนิน

การลงโทษทางวินัย ก็ให้ ป.ป.ช. เสนอความเห็นไปยัง

นายกรัฐมนตรี หรอืส่งให้ ก.พ. พจิารณาด�าเนนิการ ซึง่จะ

เหน็ได้ว่าการด�าเนนิการทางวนิยัตามขัน้ตอนดังกล่าวไม่

ได้ผลนัก เนื่องจาก ป.ป.ช. ไม่มีอ�านาจในการบังคับ หาก

ต้องให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการเอง 

ตัวอย่างอ�านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า

เคยมีกรณีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกระท�าการไม่เหมาะ

สมโดยการใช้โทรศพัท์เคล่ือนทีเ่ปิดดูภาพอนาจารในห้อง

ประชมุรัฐสภา ผูร้้องเรยีนได้ร้องเรียนต่อผูต้รวจการแผ่น

ดินหลังจากมีการเผยแพร่ภาพข่าวจากส่ือมวลชน ผูต้รวจ

การแผ่นดินมีอ�านาจเพยีงประสานงานไปยังประธานสภา

ผู้แทนราษฎรในฐานะผู้รับผิดชอบให้ด�าเนินการบังคับ

ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม หากแต่ท่ีประชุมคณะ

กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับค�าร้อง

เรียนไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าการกระท�าของสมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรคนดังกล่าวมิได้กระท�าโดยเจตนา 

เป็นการเปิดดูเพยีงเพือ่ทีจ่ะลบภาพเท่านัน้ จงึไม่เป็นการ

ฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด

ในส่วนของความรับผิดชอบต่ออ�านาจหน้าที ่

(accountability) ของหน่วยงาน พบว่าทุกหน่วยงาน

มีหน้าที่รายงานต่อ ครม. สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ปีละครั้งซึ่งสอดคล้องกับลักษณะที่เป็นสากล อย่างไรก็ดี 

รายงานดังกล่าวมักไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนเนือ่งจาก

ความล่าช้าของฝ่ายนิติบัญญัติในการรับรองรายงานดัง

กล่าว ท�าให้การด�าเนินงานขององค์กรเหล่านี้ไม่ได้รับ

การตรวจสอบจากประชาชน นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยยัง

พบว่าองค์กรอิสระทั้งสามแห่งมีการเปิดเผยรายละเอียด

ของข้อมูลที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณชน

น้อยมาก เช่น ในกรณีของ ป.ป.ช. ไม่มีการให้ข้อมูลที่

ทันการณ์ครบถ้วนเก่ียวกับคดีที่พิจารณาไปแล้วหรือ

คดีท่ีก�าลังพิจารณา ท�าให้ประชาชนไม่สามารถรับรู ้

รายละเอียดเก่ียวกับบุคคล หน่วยงานและพฤติกรรมท่ี
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เป็นการทุจริตคอร์รัปชนัทีมี่การชีมู้ลความผดิ ข้อมูลหลกั

ฐานที่ใช้ในการพิจารณา ตลอดจนการตัดสินใจของคณะ

กรรมการและเหตุผลรายละเอียดประกอบ ซึ่งท�าให้การ

ท�างานขององค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเองไม่มี

ความโปร่งใส ต่างจากหน่วยงานป้องกันและปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชันในบางประเทศ เช่น Independent 

Commission Against Corruption (ICAC) ของมลรัฐ 

New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการเปิดเผย

ข้อมูลในเว็บไซต์ถึงรายละเอียดของท้ังเร่ืองท่ีมีการชี้มูล

ไปแล้วในอดีตและที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดย

มีรายละเอียดของเอกสารท้ังหมดที่ไม่เป็นเอกสารลับท่ี

คณะกรรมการใช้ในการพิจารณา ซึ่งประชาชนท่ีสนใจ

สามารถคลิกเข้าไปดูได้3 

ประเด็นสุดท้ายในส่วนของการประเมินผลการ

ด�าเนินงานนั้น พบว่า องค์กรอิสระท้ังสามแห่งยังไม่มี

การเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดและสถิติผลการปฏิบัติ

หน้าทีท่ี่เป็นระบบท�าให้ประเมินผลงานได้ยาก โดยเฉพาะ

ในส่วนของการ “ส่งต่อ” เร่ืองไปให้หน่วยงานอ่ืนพจิารณา 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระอื่นๆ เช่น ป.ป.ช. สตง. ปปง. 

ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือหน่วยงานราชการที่

เก่ียวข้องในกรณขีองการกระท�าผดิทางวนิยั ตลอดจนการ

เสนอมาตรการหรือนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลสถิติที่รวบรวมได้พบว่า 

องค์กรอิสระยังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เพราะต่างก็มี

งานค้างคาจ�านวนมากเพราะขาดก�าลังคน เช่น ป.ป.ช. 

มีบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของภาค

รัฐจ�านวนมาก รวมทั้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการกระท�า

3 http://www.icac.nsw.gov.au/investigations/current-investi-
gations 

ผิดกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 

(กฎหมายฮั้ว) ก็มีเร่ืองที่ค้างเกือบ 600 เร่ืองในปี พ.ศ. 

2553 ในลักษณะเดียวกัน สตง. ตรวจสอบและรับรองงบ

ประมาณของหน่วยงานของภาครัฐล่าช้า และยงัสุม่ตรวจ

สอบโครงการและหน่วยงานของภาครัฐได้จ�ากัดเนือ่งจาก

ก�าลังคนไม่เพียงพอ 

การประเมินผลงานขององค์กรต่อต้านการทจุรติ

คอร์รัปชันของ Political & Economic Risk Consultancy, 

Ltd.4 แสดงให้เห็นว่า ป.ป.ช. ไทยมีผลการด�าเนินงานที่

ต�า่ท่ีสดุในภมูภิาคเอเซยี รายงานดังกล่าวให้ความเหน็ว่า 

ป.ป.ช. ไทยถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองเพื่อก�าจัด

นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ทุจริตมากกว่าการท�าหน้าท่ี

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างจริงจัง ใน

ลักษณะเดียวกนั ในการส�ารวจปี พ.ศ. 2555 ของ Interna-

tional Budget Partnership (IBP) สตง. ไทย ก็ถูกจัดอยู่

ในกลุ่มที่มีศักยภาพและผลการด�าเนินงานในระดับ “แย่” 

เช่นเดียวกับ สตง. ของกัมพชูา (NAA) ทีมี่แนวโน้มพฒันา

ดีขึ้นในช่วง 6 ปี ซึ่งสวนทางกับ สตง. ไทย

กล่าวโดยสรุป การทีผ่ลงานขององค์กรอสิระตาม

รัฐธรรมนูญยังไม่เป็นที่น่าพอใจนั้นเกิดจากเหตุผลหลาย

ประการ แต่ปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคได้แก่ ข้อจ�ากัดของ

งบประมาณ กระบวนการในการบริหารจดัการท่ียังคงเป็น

แบบราชการท�าให้ไม่มีความคล่องตวั ข้อจ�ากัดของอ�านาจ

ในการเอาผิดผู้ท่ีกระท�าผิดโดยเฉพาะในกรณีของการไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ

ข้าราชการระดับสูง ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศได้

4 Political & Economic Risk Consultancy, Ltd. 2014. ASIAN  
INTELLIGENCE: An Independent Fortnightly Report on Asian 
Business and Politics. Hong Kong 
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บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

ระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะผู้วิจัยเห็นว่าระบบกลไกในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันตามรัฐธรรมนูญฯ มีลักษณะที่รวมศูนย์

มากเกินไป ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มศักยภาพ

เนื่องด้วยข้อจ�ากัดท่ีมีเร่ืองร้องเรียนจ�านวนมากค้างท่ี 

ป.ป.ช. ท�าให้เกิดปัญหา “คอขวด” ในระบบดังกล่าว จึง

เสนอให้กระจายอ�านาจในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชันให้องค์กรอิสระอื่นๆ เช่น ให้อ�านาจ 

สตง. “ยับย้ัง” การเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีที่พบเจอ

การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยให้ด�าเนินการผ่านศาลยุติธรรมดังเช่น

ในกรณีของ ปปง. ที่มีอ�านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

นั้นไว้ชั่วคราวหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินใด

เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�าความผิด5 ในขณะ

เดียวกัน ให้ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วย

งานหน้าด่านในการรับเรื่องร้องเรียนมี “เขี้ยวเล็บ” มาก

ขึ้น เช่น ก�าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเปิดเผยราย

ละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ี 

หรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือละเว้นในการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต่อ

สาธารณชนในกรณีท่ีไม่มีการด�าเนินการโดยหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องตามข้อเสนอของผู้ตรวจการฯ เพื่อสร้างแรง

กดดันทางสังคม

โครงสร้างขององค์กรอิสระ

คณะผู้วิจัยเห็นว่าโครงสร้างขององค์กรอิสระ

5  พระราชบัญญติัป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48

ควรมีการปรับปรุงเรื่องที่มาของกรรมการ การจัดสรรงบ

ประมาณ และการก�าหนดอัตราเงินเดือนของกรรมการ

และพนักงาน ดังนี้ 

• ที่มาของกรรมการสรรหา

ที่มาของกรรมการสรรหาองค์กรอิสระตาม 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ควรมีความหลากหลายมากขึ้น 

มิใช่หนักไปทางฝ่ายตุลาการดังที่เป็นอยู่ คือ กรรมการ 

ป.ป.ช. ชุดที่สามได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้เสียงสอง

ในสามของกรรมการสรรหาเพียง 3 ท่านท่ีมาจากศาล

ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาเท่านั้นเพราะ

เป็นการสรรหาในช่วงท่ีไม่มีรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนือ่งจาก

การปฏิวัติ 

กฎหมายควรก�าหนดให้องค์กรภาคประชาสงัคม

ที่มีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นท่ี

ประจักษ์ต่อสังคมได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกกรรมการ

ด้วย เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) องค์กรเพื่อ

ความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thai-

land) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai  
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Institute of Directors) เป็นต้น รวมทั้งลดข้อจ�ากัดด้าน

คุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการให้ไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นข้าราชการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยในระดับ

ศาสตราจารย์ เพื่อท่ีจะเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีผลงาน

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากภาคเอกชน ภาค

วิชาการ ภาคประชาชน หรือสื่อ ฯลฯ สามารถได้รับการ

พิจารณาด้วย

• การจัดสรรงบประมาณ

องค์กรอิสระควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยอาจพิจารณาให้

รัฐสภาเป็นผู้ก�าหนดงบประมาณให้แก่องค์กรอิสระ หรือ

อาจจัดสรรงบประมาณโดยก�าหนดให้เป็นจ�านวนเงินต่อ

รายหัวประชากรโดยเทียบเคียงกับหน่วยงานในลักษณะ

เดียวกันในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลงานดีกว่า เช่น 

อินโดนีเซียส�าหรับกรณีของ ป.ป.ช. หรือกรณีของ สตง. 

อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นสัดส่วน

ร้อยละของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพื่อให้ สตง. 

ด�าเนินการตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ และหาก

เป็นกรณนีี ้องค์กรอสิระจะต้องท�าสญัญาประกันผลงานที่

รัฐสภาสามารถประเมินได้อย่างเป็นรปูธรรม เช่น จะต้อง

มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลออนไลน์การติดตามความ

ก้าวหน้าของเรื่องที่มีการร้องเรียน หรืออยู่ระหว่างการ

สืบสวน สอบสวน เพื่อที่จะให้องค์กรอิสระใช้งบประมาณ

อย่างคุ้มค่า 

ควรก�าหนดให้ผู ้เสียภาษีเงินได้มีส่วนในการ

จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบภาครัฐโดยผู้เสียภาษีเงินได้สามารถเลือกว่า

ต้องการจะจัดสรรเงินภาษีของตนให้แก่หน่วยงานอิสระ

ใดบ้าง ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับในกรณีของการจัดสรร

เงินงบประมาณให้แก่พรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• การก�าหนดอัตราค่าตอบแทน

ควรปรับเพิม่ค่าตอบแทนให้ผูท่ี้ปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็น

กรรมการขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะ ป.ป.ช. เพราะมี

ความเสี่ยงท่ีจะถูกผู้ท่ีถูกชี้มูลความผิดข่มขู่ ประทุษร้าย 
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กดดันหรือฟ้องหมิ่นประมาท ทั้งนี้ หากไม่มีการปรับค่า

ตอบแทนของกรรมการแล้ว การทีจ่ะปรับเพิม่ค่าตอบแทน

ของพนักงานระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญก็คงท�าได้ยาก 

ควรพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ

ให้ใกล้เคียงกับกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆ ที่ท�าหน้าที่

ก�ากับดูแล เช่น กรรมการในคณะกรรมการก�ากับกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คณะ

กรรมการก�ากับกิจการพลงังาน หรอืคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว 

ควรมีบทบัญญัติคุ้มครองกรรมการ ป.ป.ช. จากการถูก

ฟ้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย (immunity) ยกเว้นในกรณี

ท่ีกรรมการมีพฤติกรรมท่ีเป็นการทุจริตเท่านั้นดังเช่นใน

กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดิน

การบริหารจัดการ

คณะผู้วิจัยพบว่า องค์กรอิสระทั้งสามแห่งนี้ยัง

บริหารงานแบบหน่วยงานราชการแม้จะมีอิสระในการ

ก�าหนดกฎและระเบียบในการบริหารงานภายในเองได้ 

ท�าให้ไม่คล่องตัว ส่งผลให้การปฏิบัตภิารกจิล่าช้า องค์กร

เหล่านีย้งัไม่มีการด�าเนนิงานแบบ “เครือข่าย” ทีเ่ชือ่มโยง

กับภาคประชาสังคม เนื่องจากมีการท�างานในลักษณะ 

“ปิดประตูท�าเอง” ดังเช่นหน่วยงานราชการทั่วไป อีกทั้ง

ยังเปิดเผยผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ตรวจสอบ

และติดตามได้น้อยหรือล่าช้าอีกด้วย

คณะผู้วิจัยเห็นว่า ทั้งสามหน่วยงานควรด�าเนิน

การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังต่อไปนี้

(ก)	เร่งรัดให้มีการจัดท�าระเบียบว่าด้วยการจ้างงาน	

อัตราเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 การจัดซื้อจัดจ้าง

ของตนเองเพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น	เพื่อที่

จะสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา	โดย

เฉพาะกฎหมาย	 เศรษฐศาสตร์	 บัญชี	 การเงิน	

ซึ่งในปัจจุบันองค์กรเหล่านี้จะพึ่งพากลไกของ

อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหลายภาคส่วน

ที่มาปฏิบัติหน้าที่แบบสมัครใจ	 มีค่าตอบแทน

เป็นเบ้ียประชุมรายครั้งเท่านั้น	 ท�าให้องค์กร

ไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	

นอกจากนี้	 องค์กรเหล่านี้ไม่ควรที่จะ	 “รับโอน”	

บุคลากรมาจากหน่วยงานราชการอืน่ๆ	โดยไม่มี

การคัดกรองคุณสมบัตว่ิาเหมาะสมกับการปฏิบัติ

หน้าทีใ่นการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัหรอืไม่	

เพราะความเข้มแขง็ขององค์กรต่อต้านการทจุริต

มาจากคุณภาพของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่

(ข)	พิจารณาว่าจ้างบริษัทเอกชนมาช่วยปฏิบัติ

หน้าที่	 (subcontract)	 เพื่อให้การด�าเนินงาน

รวดเร็วขึน้	ดังเช่นในกรณขีองหน่วยงานป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัของประเทศ

มาเลเซีย	 ซึ่งว่าจ้างให้หน่วยงานเอกชนสืบเส้น

ทางการเงินของผู้ต้องสงสัยว่าทุจริต

(ค)	สร้างเครอืข่ายในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั

กับภาคเอกชน	 ประชาสังคม	 วิชาการและส่ือ	

เช่น	 การร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคท่ีมีสาขาทุก

จงัหวดัท่ัวประเทศในการรับเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียว

กับการทจุรติคอร์รัปชนั	การเปิดให้ภาคเอกชนที่

มีความรู้เร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างเข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบขององค์กร

ในอนาคตหากจะมีระบบการจัดสรรงบประมาณ

ที่แน่นนอนให้แก่องค์กรอิสระที่ตรวจสอบภาครัฐแล้ว 

หน่วยงานเหล่านี้จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า มีการใช้งบ
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ประมาณที่จัดสรรให้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ควรมี

การสร้างระบบการประเมินผลการด�าเนินงานท่ีเข้มข้น

มากกว่าในปัจจุบันซึ่งเป็นการวัดผลการด�าเนินงานใน

เชิงปริมาณ เช่น จ�านวนคดีที่สามารถพิจารณาได้ แต่ไม่

สามารถสะท้อนประสิทธภิาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี จงึอาจ

จะต้องมีการก�าหนดดัชนีที่สะท้อนผลงานได้ดีกว่า เช่น 

จ�านวนและระยะเวลาของเร่ืองร้องเรียนทั้งในเร่ืองการ

ทุจริตหรือการสมคบร่วมกันในการก�าหนดราคาประมูล

ที่ยังไม่มีการชี้มูล เป็นต้น ตลอดจนมีช่องทางให้บุคคล

ภายนอกได้ประเมินความพึงพอใจในผลการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานเป็นรายปี เป็นต้น

นอกจากนี้หน ่วยงานเหล ่านี้ควรให ้ความ

ส�าคัญแก ่ความโปร ่ ง ใสในการปฏิบัติหน ้าที่ โดย 

การเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในครอบครองให้มากที่สุด ไม่ว่า

จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ได้พิจารณาแล้ว หลักการและ

เหตผุล ตลอดจนเอกสารข้อมูลทีใ่ช้ในการพจิารณาทีไ่ม่ใช่

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับธุรกิจ เพื่อให้สาธารณชน

มีความเชื่อม่ันในความเป็นกลางและความเป็นมืออาชีพ

ขององค์กร เพราะสุดท้ายแล้ว หน่วยงานเหล่านี้จะต้อง

พึง่พาการสนบัสนนุจากภาคประชาชนเพือ่ทีจ่ะคดัง้างกับ

ฝ่ายการเมืองและราชการ 

อนึ่ง การออกแบบการตรวจสอบองค์กรเหล่านี้

ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้น ให้อ�านาจแก่รัฐสภาเป็นหลัก 

ซึง่จะเป็นจดุอ่อนหากภาคการเมืองเข้ามาครอบง�ารัฐสภา 

ท�าให้รัฐสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีใ่นการเป็นผูส่้งเสริม 

สนบัสนุน และตรวจสอบการท�างานขององค์กรอสิระตาม

รัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจะเป็นผู้ขัด

ขวางการตรวจสอบทุจริตรายส�าคัญ

 ท้ังนี้ เพื่อให้องค์กรอิสระปฏิบัติภารกิจอย่าง

โปร่งใสมากข้ึน ผู้ผลักดันนโยบายต้องปรับแก้กฎหมาย

ในบางเรื่อง เช่น กรณีการเปิดเผยรายงานประจ�าปีของ 

สตง. ต้องแก้กฎหมายให้สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชน

ได้โดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไม่ว่ารัฐสภา

จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้องค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจสอบทุจริตเหล่านี้ได้

แสดงความโปร่งใสและความรบัผดิชอบในการท�างานต่อ

ประชาชนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่หน่วยงานอืน่ของรฐัต่อไป
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