สรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น”
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศ ์ร ช ร ิ ร ี ร ิ 80 รร 5 ธั
2550
การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทย”
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ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
การที่รัฐบาลประกาศยุทธสาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี อยากจะย้อนกลับไปที่
ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องดัชนีความโปร่งใสสากล
ดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทย อยู่ที่ประมาณสามกว่าๆ ซึ่งเรียกว่า สอบตก เป็นเรื่องที่คนไทย
ทุกคนต้องสํานึกว่าเราไม่ควรอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งที่ในมุมมองของผู้บรรยายเห็นว่าประเทศเราเป็น
ประเทศที่มองว่าไม่มีคนโกงมาก แต่ทําไมคนโกงในประเทศทําให้ดัชนีภาพรวมของประเทศเป็นเช่นนี้ ประเทศ
เพื่อนบ้านที่หลายปีก่อนมีดัชนีความโปร่งใสแย่กว่าประเทศไทย ตอนนี้ได้มีการพัฒนารุดหน้าแซงประเทศไทย
ไปแล้ว
ตัวอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทําการสํารวจเมื่อ 2 ปีที่แล้ว คือ ธุรกิจใดบ้างที่ต้อง
จ่ายเงินให้กับคู่ค้า ธุรกิจต่อธุรกิจ หรือต่อรัฐ 70% บอกว่า จ่ายให้กับหน่วยงานหรือธุรกิจ และ 1 ใน 4 บอก
ว่าจ่ายเกิน 25% ให้รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลการสํารวจของมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง สํารวจ
เยาวชนว่ามีความเห็นอย่างไรต่อการทุจริต ได้ผลการสํารวจว่ารับได้ หากประเทศยังมีความเจริญอยู่ สะท้อน
ว่า เป็นเรื่องธรรมดา แม้กระทั่งเยาวชนยังเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่เสียหายอะไร
กรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ พบว่า สิงคโปร์เริ่มจากความยากจน แล้วต้องทําทุกวิถีทางให้รวย
ส่วนประทศไทยเริ่มจากฐานะที่ร่ํารวยกว่าสิงคโปร์ในขณะนั้น แต่สภาพของประเทศไทยในขณะนี้ความ
ร่ํารวยนั้นหายไปเนื่องจากการทุจริต ค่านิยมอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการอะไรบางอย่างในการต้องสร้าง
ค่านิยมใหม่ หากว่าเยาวชนไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิด ต่อต้านเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในสมัยก่อนเคยพูดกันว่ามีการให้รางวัล สินน้ําใจกับภาครัฐในบางเรื่อง 3-5%
ถือเป็นเรื่องใหญ่ เรืยกว่า กินตามน้ํา แต่ในปัจจุบันนี้จากการสอบถาม รูปแบบของการทุจริตเป็นการจ่าย
ล่วงหน้า หากอยากได้งานต้องมาจ่ายก่อน ความเสี่ยงจึงอยู่กับภาคธุรกิจ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การทุจริตจะอยู่ในรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการต่างๆ แต่ใน
ปัจจุบันนี้เป็นการทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก
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เพราะงบประมาณที่กู้ยืมมาถูกนําไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นักการเมืองหลายท่านถือโอกาสสร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อ
หาเสียง หรือ เพียงหาค่าตอบแทนจากการทําโครงการต่างๆ และจะเกิดมากยิ่งขึ้นหากไม่หยุดยั้งค่านิยม
ดังกล่าว
ผลเสีย เชื่อว่า ทุกคนมองเห็น เนื่องจากทุกคนเป็นผู้เสียภาษี ดังนั้น ทุกบาททุกสตางค์ที่ถูกทุจริตไป
คือ เงินของประชาชนทุกคน โดยสิ่งที่กล่าวไปคือผลเสียทางตรง ในขณะที่ผลเสียทางอ้อมคือภาพลักษณ์ของ
ประเทศที่เสียหายไป การลงทุนลดลงเนื่องจากต่างประเทศต้องการหลีกเลี่ยงกระบวนการทํางานที่มีแต่การ
คอร์รัปชั่น และเลือกไปทําธุรกิจในประเทศอื่นๆ แทน ซึ่งถือเป็นภัยอันตรายที่สําคัญในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งคือ งบประมาณ จากการที่จะฟื้นฟูเยียวยาผู้
ประสบอุทกภัย 120,000 ล้านบาท มีการจัดการโครงการเรียบร้อบแล้ว โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ ซึ่งถือว่า
อันตรายมาก เป็นช่องทางที่จะเกิดการทุจริตมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลประกาศว่าจะมีงบประมาณเพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยอีกหลายแสนล้านบาท (งบลงทุน ) เท่ากับเป็นการเพิ่มแหล่ง
เงิ น ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เรื่ อ งนี้ ท างภาคธุ ร กิ จ เอกชนได้ มี ก ารหารื อ กั น ว่ า จะอยู่ นิ่ ง เฉยได้ ห รื อ ไม่
เนื่องจากบ่อเกิดของปัญหาทุจริตคือภาคเอกชน เนื่องจากเป็นผู้ให้ ถ้าไม่มีการให้ก็ใม่มีการรับ
ดังนั้น ครึ่งหนึ่งของปัญหา คือ ภาคเอกชน จึงมีการตั้งเครือข่ายของภาคเอกชนขึ้นมา เพื่อต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อปี 2554 ได้มาปฏิญาณตนร่วมกันว่าจะต่อต้านคอร์รัปชั่น นายกรัฐมนตรีมาเป็น
ประธานในการปฏิญาณต่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ที่สวนลุมพินี มีการเดินขบวนร่วมกันเป็นหมื่น ถือเป็นนิมิต
หมายที่สําคัญมาก
ในช่วงเช้ า ผู้เชี่ ยวชาญจากสิ งคโปร์ พูดเรื่อง รัฐ บาลต้อง Top-Down ซึ่ งภาคเอกชนเห็ นว่ าจริ ง
เอกชนมีส่วนช่วย เป็นฝ่ายสนับสนุน ไม่ใช่หัวหอกในการดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งหวังว่าจะเห็น
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตให้ประสบความสําเร็จ
โดยในขณะนี้ มี ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต จากหลายหน่ว ยงาน เช่ น สภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตลาด
ทุน ฯลฯ จนถึงขณะนี้มีประมาณ 40 องค์กร ซึ่งมาจากทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ประชาสังคม หน่วยงานรัฐ เป็น
การสะท้อนให้เห็นว่า คนในประเทศไทยที่เป็นคนดีและต้องการต่อต้านกระบวนการคอร์รัปชั่นมีอยู่มาก ภาคี
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เคยถูกปรามาสว่า จะไม่สามารถดําเนินโครงการได้สําเร็จ แต่ในขณะนี้เครือข่าย
กําลังขยายตัวอย่างมาก มีภาคีอีกมากที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
สองสามปีที่ผ่านมา เหตุการณ์การเมืองในตะวันออกกลางมีคําว่า Arub Spring เนื่องจากมีเหตุการณ์
ล้มรัฐบาล เช่น อียิปต์ ซีเรีย ลิเบีย เพราะประชาชนหมดความอดทนกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ จึงลุกขึ้นมา
ต่อต้านรัฐบาล ปัจจุบันการรวบรวมคนเข้ามาร่วมขบวนการสามารถทําได้ด้วยระบบ IT, Social Media
รวดเร็วมาก ซึ่งปัจจุบันนี้ ภาคีต่อต้านได้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีการเปิด website เพื่อให้
คนหลายหมื่นคนสามารถเข้ามาความเห็น มีทั้งการเสนอแนะ เสนอตนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วน
สําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ ร่วมกับภาคี ฯ
กิจกรรมภาคีเครือข่ายมี 3 เรื่องใหญ่ คือ

ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น| 2

1. การป้องกัน และการปลูกฝัง เห็นว่าการป้องกันมีประโยชน์ เพราะกระบวนการ
ปราบปรามประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่มีประโยชน์ ตัวอย่างจากต่างประเทศพบว่า ผู้นําระดับสูงถูก
ลงโทษจริงแต่ในประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมใช้เวลานาน ควรมีศาลพิเศษในการพิจารณาคดีทุจริต ให้
เสร็จกระบวนการภายในสองปี เพื่อนํามาลงโทษให้เป็นแบบอย่างในสังคม การป้องกันเป็นเรื่องของความ
ร่วมมือ ในขณะนี้ดําเนินการอยูประมาณ 2- 3 โครงการ เช่น
• โครงการหมาเฝ้าบ้าน เป็นโครงการอาสาสมัครของประชาชนทั่วประเทศ
มาเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่ใกล้ตัว เช่น การก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ
โดย หมามี 2 ประเภท คือ หมาเห่า คือ ได้รับการฝึกอบรมในเบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย อีกแบบคือ หมากัด ฝึกลึก มีวิทยายุทธ์ ถ้ากลั่นกรอง
แล้วว่า เมื่อพบว่า มีมูลจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อาสาสมัครที่มี
จิตอาสาหลายท่านเป็นข้าราชการทึ่เกษียณไปแล้ว มีประสบการณ์ ในการ
ชี้ให้เห็นความผิดปกติ ขณะนี้มีประมาณ 200 คน แนวร่วมปฏิบัติประกอบ
ด้วย 2 ส่วน
o Thai Institute of Directors Association ได้รณรงค์โดยนําเอากลุ่ม
บริษัทมาปฏิญาณตนเอง ว่าจะไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน มีกระบวนการ
ตรวจสอบกันเอง
o ร่วมกับภาครัฐในการดําเนินการสร้างระบบการแข่งขัน โดยเฉพาะการ
ประมู ล งานภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ธรรม ที่ ก ารทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น คื อ มี เ อกชน
พยายามเอาเปรียบเลยติดสินบน หรือ ข้าราชการ และ นักการเมือง
ต้ อ งการทุ จ ริ ต เลยเรี ย กร้ อ ง กระบวนการหลายอย่ า งต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความโปร่งใส กระบวนการ คือ ผู้ที่เข้าร่วม
การแข่งขันต้องสามารถรับรู้ข้อมูลได้ ลักษณะของความร่วมมือที่กําลัง
จะเกิดขึ้น คือ กระบวนการตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบอิสระร่วมกับ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
o โครงการฮั้วไม่จ่าย เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล บริษัทที่ทํางาน
กับภาครัฐ กํา ลังมีค วามร่ว มมือว่ าจะไม่ ยอมจ่า ยสิน บนใด ๆ ให้กั บ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ มีหลายหน่วยงานที่เริ่มมีการ
ปรึกษาในเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ ว่าเท่าไหร่
2. การปลู ก ฝั ง เป็ น ขบวนการ ซึ่ ง ต้ อ งปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มให้ กั บ เยาวชน เรื่ อ งคดโกง มี
“โครงการโตไปไม่โกง” ที่กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดําเนินการ โดยบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการ
เรียนรู้ ในโรงเรียนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร โครงการร่ วมกับศิล ปิน บ้านสีขาว ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ภาคี ฯ
ดําเนินการอยู่นั้น เป็นกระบวนการหาแนวร่วมในการทําให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้
3. สูตรสําเร็จในการต่อสู้ มี 3 ส่วน คือ รัฐบาลเป็นผู้นํา ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
องค์กรอิสระ ต้องติดตาม ซึ่งเมื่อรัฐบาลออกมายืนยันที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้ ผู้บรรยายจึงเห็นว่าคิดว่า ประเทศ
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ไทยมีความพร้อม เพราะหากทั้ง 3 ส่วนสามารถเดินร่วมกันได้ เชื่อว่าประเทศไทย จะสดใส ใสสะอาด และ
เชื่อว่าคนโกงจะไม่มีที่ยืน
--------------------------------------------
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