ธนาคารโลกกับระบบปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรปั ชั่น
สิริลักษณา คอมันตร
1. ความนํา
ธนาคารโลก (World Bank) หรือ ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหวางประเทศ
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) เปนองคกรระหวางประเทศ
ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสังกัดขององคการสหประชาชาติ (United Nations)
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคดั้งเดิมที่จะ
ชวยเหลือประเทศสมาชิกที่ไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใหสมาชิกกูยืมเงิน
เพื่อนําไปบูรณะซอมแซมและพัฒนาฟนฟูประเทศหลังสงคราม
ตอมาไดขยายจุดมุงหมาย
เพื่อชวยใหประเทศสมาชิกไดทําการพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิตความเปนอยู ขจัดปญหา
ความยากจน
มุงเนนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเรงการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตในประเทศกําลังพัฒนา ปจจุบัน
ไดขยายขอบเขตของกิจกรรมไปสูเรื่องบริการดานความรู การวิจัย และคําแนะนําเกี่ยวกับการ
วางแผนการลงทุนและบริหารการเงิน ตลอดจนเรื่องธรรมาภิบาลองคกรและการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอีกดวย
ปจจุบัน ธนาคารโลก (World Bank) แบงองคกรออกเปน 2 หนวยงานคือ ธนาคารเพื่อ
การบูรณะและพัฒนาระหวางประเทศ (International Bank for Reconstruction and
Development, IBRD) ซึ่งเนนการชวยเหลือประเทศรายไดระดับกลาง และสมาคมพัฒนา
ระหวางประเทศ (International Development Association หรือ IDA) ซึ่งมุงชวยเหลือประเทศที่
ยากจนที่สุด โดยการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา หรือเงินกูไมมีดอกเบี้ย และเงินใหเปลา เพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม และอื่นๆ
เงินทุนของ
ธนาคารโลกไดมาจากคาบํารุงจากประเทศสมาชิก เงินคาหุนของประเทศสมาชิก และการ
จําหนายพันธบัตรในตลาดการเงินสําคัญของโลก ปจจุบันธนาคารโลกมีสมาชิก 185 ประเทศ
รายงานนี้ มุงที่จะแสดงภาพบทบาทของธนาคารโลกที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตคอรรัปชั่นโดยรวม
และพิจารณาระบบการทํางานและเครื่องมือบางชนิดที่
ธนาคารใชในการปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่นโดยเฉพาะ เพื่อประเมินความเปนไปไดที่จะนํา
องคประกอบของระบบ
หรือมาตรการบางอยางมาปรับใชเพื่อประโยชนในการทํางานของ
ป.ป.ช. และราชการไทย
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2. ธนาคารโลกกับปญหาทุจริตคอรรัปชั่น
ในป ค.ศ. 1996 นายเจมส วูฟเฟนสัน (James D. Wolfensohn) ประธานธนาคารโลกใน
ขณะนั้น ไดประกาศเปนครั้งแรกวา การพัฒนาประเทศและการขจัดปญหาความยากจน จะไม
สามารถประสพผล สําเร็จได หากไมมีการจัดการอยางจริงจังกับปญหาคอรรัปชัน่ อันเปนมะเร็ง
รายซึ่งกัดกรอนและบอนทําลายสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางๆทั่วโลก
จําเปนที่
ธนาคาร โลกจะตองใสใจกับปญหานี้อยางเรงดวนและเปนระบบ นายวูฟเฟนสัน ไดตอกย้ําวา
การแกปญหาคอรรัปชันเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งการเพิกเฉยตอ
ปญหาคอรรัปชั่นก็อาจบั่นทอนความนาเชื่อถือของธนาคารโลกในฐานพสถาบันระหวาง
ประเทศที่มุง เนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย
การประกาศจุดยืนในครั้งนั้นเปน
จุดเริ่มตนของการนําปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นขึ้นเปนวาระของธนาคาร
ในแตละป ธนาคารโลกปลอยเงินกูและจัดสรรเงินชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา
ตางๆ เปนเงินหลายพันลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชในโครงการพัฒนา ในปงบประมาณ ค.ศ.
2006 ธนาคารโลกไดจัดสรรเงินกูทั้งสิ้น 23.6 พันลานดอลลารสหรัฐ แบงตามภูมิภาคตางๆ
ตามแผนภาพที่ 1 เห็นไดวา เงินกูของธนาคารในปจจุบัน เนนไปที่ภูมิภาคแถบอเมริกาใตและ
ทะเลคาริบเบียน และทวีปอัฟริกา ซึ่งไดรับจัดสรรเงินกูเปนสัดสวนรอยละ 25 และ 20 ของ
เงินกูทั้งหมดตามลําดับ โดยภูมิภาคเอเซียตะวันออกและหมูเกาะแปซิฟกไดรับเงินกูเพียงรอย
ละ 14 เทานั้น
แผนภาพที่ 1 การจัดสรรเงินกูของธนาคารโลกตามภูมิภาค ปงบประมาณ 2006

ที่มา: ธนาคารโลก (2006)
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สําหรับประเทศไทย การกูจากธนาคารโลกไดลดลงไปมากในชวงสองทศวรรษที่ผาน
มาหลังจากที่โครงการเงินกูเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจในชวงตนทศวรรษ 1980 ไดเสร็จสิ้น
ลง และเศรษฐกิจไทยไดขยายตัวในลักษณะกาวกระโดดในชวงเศรษฐกิจฟองสบู เงินกูสะสม
ทั้งหมดของประเทศไทยที่แสดงในตารางที่ 1 ก็ไดลดลงตามลําดับ และปจจุบันประเทศไทยมี
เงินกูจากธนาคารโลกประมาณ 130 ลานดอลลารสหรัฐ และมีโครงการเงินกูที่ยังดําเนินการอยู
เพียง 2 โครงการ คือ โครงการบริหารทางหลวง (Highways Management Project รหัส
โครงการ PO15173) และโครงการโอโซน (Ozone Depletion Project รหัสโครงการ PO57578)
กําหนดปดโครงการ วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2008 และ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ตามลําดับ1
ตารางที่ 1: รวมเงินกูส ะสม IBRD และ IDA ที่ใหประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2006
หนวยมูลคา: ลานดอลลาสหรัฐ

เงินกู IBRD
จํานวน มูลคา
ประเทศไทย
118 8,027.4
รวมทุกประเทศ
5,029 420,200.0

เงินกู IDA
จํานวน มูลคา
6
125.1
4,067 169,543.6

รวม
จํานวน มูลคา
124 8,152.5
9,096 589,743.6

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://siteresources.worldbank.org/INTANNREP2K6/Resources/

การใหกูและการใหความชวยเหลือแกประเทศตางๆ พบปญหาทุจริตคอรรัปชั่น โดย
เฉพาะในเรื่องจัดซื้อจัดจางโดยรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนเปนตํานาน และขยายวงมากขึ้นเปน
ลําดับ ระบบอุปถัมภที่ฝงลึกในสังคมการเมืองและเสนสายทางการเมืองในการแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงตางๆ
ทําใหเกิดปญหาทุจริตและการควบคุมผลประโยชนโดยผูมีอํานาจ
ธนาคารโลกไดตระหนักวา การจัดซื้อจัดจางและการใชจายเงินของรัฐ มักเกิดผลประโยชนทับ
ซอนและการฉอฉล
ในหลายประเทศ กฎกติกาในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม
สมบูรณหรือมีความขัดแยงกันเอง ธุรกิจเอกชนใชวิธีการปฏิบัติที่เคยใชกันเพื่อความอยูรอด
ซึ่งมักหมายถึงการใหสินบนแกเจาหนาที่จนเปนสรณะ นอกจากนี้ บรรทัดฐานของสังคมที่
ยอมรับเรื่องสินบนและปฏิบัติกันอยางตอเนื่องจากสมัยกอนหนา อีกทั้งการยอมรับเรื่องการมี
ผลประโยชนทับซอนหรือการแสวงหาผลประโยชนสวนตนโดยเจาหนา
ที่ของรัฐและผูที่
เกี่ยวของเปนประเพณีปฏิบัติ เปนเรื่องทีใครทีมัน ซึ่งไมใชสิ่งผิด ยิ่งทําใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
มีสวนควบคุมและกําหนดกฎระเบียบและนโยบาย สามารถแสวงหาผลประโยชนไดโดยไม
สะทกสะเทือน หลักนิติธรรมไมมีความหมายสําหรับบุคคลทั่วไป แตการแสวงหาผลประโยชน
สวนตน โดยเฉพาะในการขายหรือยักยอกสินทรัพยของภาครัฐและรับสินบนถือเปนเรื่องปกติ
1

http://web.worldbank.org/projects
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นอกจากนี้ ในหลายประเทศ ระบบการควบคุมตรวจสอบก็ไมเพียงพอ อีกทั้งผูนําทางการเมือง
ก็ขาดความพยายามที่จะควบคุมการแสวงหาผลประโยชนดังกลาว เพราะตนเองหรือพวกพองก็
มีสวนรวมเปนผูรับผลประโยชนเสียเอง หลายกรณีองคกรตรวจสอบและถวงดุลเชน รัฐสภา
ศาล และสื่อไมมีประสิทธิภาพพอที่จะหยุดยั้งการแสวงหาผลประโยชนเหลานั้น หรือไมก็ถูก
แทรกแซงเสียเอง
จากการดําเนินการโครงการตางๆของธนาคารโลก ซึ่งพบวามีปญหาทุจริตคอรรัปชันที่
แพรหลายดังกลาว
ทําใหธนาคารตระหนักถึงปญหาการไมบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศและขจัดความยากจนในประเทศตางๆไดอยางมีประสิทธิผลอยางที่อาจจะเปน อีกทั้ง
ในหลายกรณี
ผูถูกกลาวหาก็ยังเปนเจาหนาที่ของธนาคารเอง ธนาคารจึงไดผนึกกําลังกับ
องคกรอื่นๆของสหประชา ชาติ สงเสริมและชวยสรางเสาหลักของยุทธศาสตรปองกันปญหา
ทุจริตคอรรัปชัน 5 ประการ คือ (1) เสริมสรางระบบการรับผิดทางการเมือง (political
accountability) (2) สรางความเขมเข็งในการมีสว นรวมของประชาสังคม (civil society
participation) (3) เสริมสรางการแขงขันในภาคเอกชนและเสริมสรางบรรษัทภิบาลที่ดี
(competitive private sector and good corporate governance) (4) เสริมสรางองคกรตรวจสอบ
และถวงดุล ใหสามารถจํากัดอํานาจที่เกินขอบเขต (institutional restraints on power) และ (5)
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ (public sector management) วัตถุประสงคเพื่อลด
ผลการกัดกรอนของปญหาคอรรัปชันอยางยั่งยืนโดยแกปญหาที่ตนเหตุของคอรรัปชัน
ตั้งแตป ค.ศ. 1996 เปนตนมา ธนาคารโลกไดใหทุนสนับสนุนโครงการปองกันคอรรัป
ชันและสรางเสริมธรรมาภิบาลไปแลวกวา 600 โครงการในประเทศสมาชิก
อีกทั้งยัง
สนับสนุนความพยายามตางๆขององคการสหประชาชาติ
เพื่อวางกฎกติการะหวางประเทศ
รวมกัน รวมถึงการผลักดันใหประเทศตางๆลงนามและรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต (UN Convention Against Corruption หรือ UNCAC) ผนึกกําลังกับผูมี
สวนไดเสีย (stakeholders) ตางๆ รวมทั้งบริษัทเอกชน กลุมประชาสังคม และองคการระหวาง
ประเทศอื่นๆ
รวมสนับสนุนอนุสัญญาตอตานการใหสินบนเจาหนาที่รัฐตางประเทศของ
OECD (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials ป 1997) ความ
ริเริ่มเพื่อความโปรงใสในอุตสาหกรรมเหมืองแร
(Extractive Industries Transparency
Initiative หรือ EITI ป 2002) และมาตรการระดับรัฐมนตรีวาดวยการบังคับใชกฎหมายคุมครอง
ปา (Forest Law Enforcement and Governance หรือ FLEG Ministerial Processes) เปนตน
นอกจากนี้
ธนาคารโลกยังทําการประเมินสถานการณและตรวจสอบเชิงประจักษ
(empirical diagnostics and assessments) โดยใชเครื่องมือหลากหลาย เชน รายงานการประกอบ
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ธุรกิจ (Doing Business Report) การสํารวจบรรยากาศการลงทุน (Investment Climate Survey)
ตัวชี้วัดความรับผิดในรายจายและการเงินภาครัฐ (Public Expenditure and Financial
Accountability หรือ PEFA) และการสํารวจบรรยากาศทางธุรกิจและการประกอบการ
(Business Environment and Enterprise Performance Surveys หรือ BEEPS) นอกจากนี้ สถาบัน
ธนาคารโลก (World Bank Institute หรือ WBI) ยังสรางตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาล (WBI
Governance Indicators) เพื่อกํากับและเฝาระวังการปฏิรูปการบริหารภาครัฐในประเทศตางๆ
และตัวชี้วัดความโปรงใส (WBI Transparency Indices) ซึ่งวัดความโปรงใสในมิติขององคกร
ทางเศรษฐกิจ สถาบัน และการเมือง สําหรับ 200 กวาประเทศ รวมทั้งตัวชี้วัดความยั่งยืนของ
สื่อ (WBI Indicators of Media Sustainability) เพื่อประเมินสิ่งแวดลอมสําหรับการพัฒนา
สื่อมวลชน
ในการดําเนินงานเสริมสรางฐานรากและปรับโครงสรางธรรมาภิบาลในประเทศสังคม
นิยมเดิมในยุโรปตะวันออกและเอเซียกลาง
มีขอคนพบหลายประการที่อาจนํามาศึกษา
เปรียบเทียบกับประเทศไทย ขอคนพบเหลานี้เปนผลของความรวมมือระหวางธนาคารโลก
และธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาของยุโรป (European Bank for Reconstruction and
Development, EBRD) ทําการสํารวจรูปแบบและแนวโนมการทุจริตคอรรัปชันในกิจกรรม
ระหวางรัฐและภาคธุรกิจ
โดยนิยามการทุจริตแบบกวางใหรวมถึงการใหคํามั่นสัญญาหรือ
ผลประโยชน การเรียกหรือรับผลประโยชนรูปแบบใดๆทั้งภาครัฐและเอกชน การทุจริตขาม
ชาติ
เชนการใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของรัฐ
ตางประเทศดวย จากการสํารวจธุรกิจกวา 20,000 รายใน 33 ประเทศ ที่เรียกวา BEEPS หรือ
Business Environment and Enterprise Performance Survey ในป ค.ศ. 1999 ป 2002 และ ป
2005 โดยเฉพาะเรื่องความถี่ของการใหสินบนเจาหนาที่ จํานวนเงินที่ตองใช และอื่น ๆ พบวา
มีแนวโนมดีขึ้นในภาพรวม
แผนภาพที่ 2(ก) แสดงใหเห็นวา ดัชนีความถี่ของการใหสินบนระดับบริษัทในประเทศ
สังคมนิยมเดิมในยุโรปตะวันออกและเอเซียกลาง มีแนวโนมความรุนแรงนอยลง จากระดับ
2.74 ในป 1999 เปน 2.60 และ 2.35 ในป 2002 และ 2005 ตามลําดับ แตก็ยังคงสูงกวาประเทศ
ยุโรปตะวันตกที่นํามาเปรียบเทียบ (comparator countries)2 ซึ่งมีดัชนีความรุนแรงอยูที่ระดับ
1.81 ขณะเดียวกัน รอยละของรายไดรวมที่ใชในการจายสินบนก็ลดลงระหวางป 2002 ถึง
2005 จากระดับ 1.64 เปน 1.05 แตก็แตก็ยังสูงกวาตัวเลขของประเทศยุโรปตะวันตกเชนกัน

2

เชน กรีซ ไอรแลนด เยอรมนี โปรตุเกต และสเปน
5

แผนภาพที่ 2 ปญหาทุจริตคอรรัปชันตอการประกอบธุรกิจ
(ก) ดัชนีความถีข่ องการใหสินบนระดับบริษัท ในยุโรปตะวันออกและเอเซียกลาง ป 1999-2005

(ข) มูลคาสินบนเทียบกับรายรับรวมของบริษัท

(ค) ดัชนีวัดความรุนแรงของการทุจริตที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ

ที่มา: ธนาคารโลก (2007)
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ทางดานความเห็นเรื่องการเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ โดยใชดัชนีตั้งแต 1 ถึง 4
ในแผนภาพที่ 2(ค) ก็พบวาสถานการณโดยรวมดีขึ้นเชนกัน โดยลดลงจากระดับความรุนแรง
ระดับ 2.46 ในป 1999 มาเปน 2.25 และ 2.14 ในป 2002 และ 2005 ตามลําดับ
อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาปญหาทุจริตคอรรัปชั่นนั้นปรากฏอยูทั่วไป ไมวาใน
ประเทศสังคมนิยมเดิม หรือในประเทศยุโรปตะวันตก ตางกันที่ระดับความรุนแรง นอกจากนี้
แมวาปญหาทุจริตคอรรัปชั่นจะผอนคลายลงในหลายประเทศ และโดยทั่วไปธุรกิจที่ตอบการ
สํารวจระบุวาตองจายคาสินบนนอยลงในป ค.ศ. 2005 เทียบกับเมื่อ 3 ปกอนหนา และให
ความเห็นวาการทุจริตคอรรัปชันเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจนอยลงกวาในอดีต
แตเมื่อ
พิจารณารายประเทศ ก็พบวาปญหาไดทวีความรุนแรงขึ้นในบางประเทศ เชน อัลเบเนีย เซอเบีย
และมอนเทนีโกร อาเซอไบจัน รัสเซีย และสาธารณรัฐเชค และในบางมิติ ประเทศในยุโรป
ตะวันตกบางประเทศ เชน กรีซ และโปรตุเกต ยังมีปญหามากกวาประเทศสังคมนิยมเดิมอีกดวย
(ธนาคารโลก, 2007)
ประเด็นที่นาสนใจที่อาจนํามาเปนขอมูลเพื่อทําการศึกษาในประเทศไทยก็คือ
ธุรกิจ
ขนาดตางๆเผชิญกับปญหาทุจริตคอรรัปชั่นไมเหมือนกัน หากพิจรณาธุรกิจตางๆตามลักษณะ 3
ประการ คือ (1) ความเกาใหม (2) สัญชาติของเจาของ (3) เอกชนหรือรัฐ พบวาธุรกิจใหมซึ่งมี
เจาของเปนคนทองถิ่น ตองจายสินบนเปนสัดสวนของรายรับ เปนมูลคาสูงกวาและมีจํานวนครั้ง
มากกวาบรรษัทขามชาติ รัฐวิสากิจ หรือธุรกิจที่เกาแกกวา ซึ่งปรากฏการณนี้ ยอมเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาธุรกิจขนาดยอม
ซึ่งอาจเปนจักรกลสําคัญในการพัฒนาใหภาคธุรกิจมีความ
หลากหลายยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน
แผนภาพที่ 3: เปรียบเทียบการจายสินบนของธุรกิจลักษณะตางๆ

ที่มา: BEEPS (2005)

7

ขอคนพบอีกประการหนึ่งก็คือ
ปญหาทุจริตคอรรัปชันมีความรุนแรงในประเทศที่มี
องคกรทางสังคมและธรรมาภิบาลออนแอ แตขณะเดียวกัน แมวาประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีกวาจะมีระบบธรรมาภิบาลที่เขมแข็งกวาและปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่มีความรุน- แรงนอยกวา
ประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาก็ตาม แตก็ไมปรากฏหลักฐานวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในอัตราสูงจะทําใหปญหาทุจริตคอรรัปชั่นเบาบางลงในระยะสั้น ตรงกันขาม การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นควบคูไปกับการแสวงหาผลประโยชนระหวางผูวางนโยบายภาครัฐกับพรรค
พวกในภาคธุรกิจและการทุจริตคอรรัปชันที่รุนแรงมากขึ้นดวย
เมื่อพิจารณาประเภทของการกระทําผิดก็พบวา โดยทั่วไปแลว การทุจริตคอรรัปชั่นใน
ยุโรปมีแนวโนมลดลงแทบทุกประเภท ระหวางปที่สํารวจ คือ 2002 ถึง 2005 โดยเฉพาะกรณีที่
เกิดจากการเก็บภาษี งานศุลกากร และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งมีแนวโนมลดลงอยางเห็น
ไดชัด
(แผนภาพที่ 4) แตทุจริตคอรรัปชั่นเรื่องการจัดซื้อจัดจางการทําสัญญาภาครัฐ
(Government contracts) กลับมีแนวโนมเลวลง และงานดานกฎหมาย (Influence laws) ก็ไม
กระเตื้องขึ้น สิ่งที่นาศึกษาคือ เหตุใดจึงเปนเชนนั้น และปรากฎการณดังกลาวเกี่ยวพันกับ
มาตรการที่ประเทศตางๆเหลานี้ไดใชอยางไร มีการลงแรงปองกันและปราบปรามทางดานใด
มากที่สุด และผลสัมฤทธิเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใชสําหรับมาตรการเหลานั้นเปนอยางไร
ความสําเร็จในบางดานสัมพันธกับการวางนโยบายและการใชทรัพยากรในการปราบปราม
หรือไม อยางไร
แผนภาพที่ 4: ความรุนแรงของการทุจริตคอรรัปชั่นในยุโรปแยกตามประเภท

แผ

ที่มา: BEEPS (2002 และ 2005)
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การศึกษาตางๆที่ชี้ใหเห็นปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่แพรหลาย
ทําใหธนาคารโลก
ปรับเปลี่ยนนโยบาย และเนนการแกปญหาดานธรรมาภิบาลและนิติรัฐมากขึ้น แผนภาพที่ 5(ก)
แสดงใหเห็นวา ในป งบประมาณ ค.ศ. 2006 การใหกูเพื่อพัฒนาอภิบาลภาครัฐ (Public Sector
Governance) และหลักนิติรัฐและนิติธรรม (Rule of Law) รวมกันสูงถึงรอยละ 19 ของ
งบประมาณใหกูทั้งหมด 23.6 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งสูงเปนอันดับสองรองจากการใหกูเพื่อ
พัฒนาภาคการเงินและภาคธุรกิจเอกชน (Financial & Private Sector Development) ซึ่งเปน
ภารกิจหลักดั้งเดิมของธนาคาร นอกจากนี้ หากแยกเงินกูทั้งหมดตามภาคเศรษฐกิจ ในแผนภาพ
ที่ 5(ข) ก็พบวา ภาคกฎหมายและ ความยุติธรรมและการบริหารรัฐกิจ (Law & Justice & Public
Administration) ก็ไดรับจัดสรรเงินกูสูงถึงรอยละ 25 ซึ่งสูงกวาภาคเศรษฐกิจอื่นๆทั้งหมด
แผนภาพที่ 5(ก) การจัดสรรเงินกูของธนาคารโลกตามหัวเรื่อง ปงบประมาณ 2006

แผนภาพที่ 5(ข) การจัดสรรเงินกูของธนาคารโลกตามภาคเศรษฐกิจ ปงบประมาณ 2006

\\
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นอกจากการใหเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบอภิบาลภาครัฐและภาคกฎหมายและการบริหาร
รัฐกิจแลว แนวทางของธนาคารโลกในการตอสูกับปญหาทุจริตคอรรัปชั่น แบงไดเปน 5 ทางคือ
(1) พัฒนามาตรการปองกันการรั่วไหลของเงินกูและเงินชวยเหลือ
(2) สนับสนุนใหองคการระหวางประเทศตางๆ รวมมือกันสนับสนุนการปฏิรูประบบบริหารรัฐ
กิจในประเทศตางๆและเสริมสรางมาตรฐานการรับผิดขององคกร
(3) ลดแรงจูงใจของบรรษัทขามชาติในการใหสินบน ซึ่งอาจประกอบดวยการสนับสนุนการออก
กฎหมายใหการใหสินบนเปนความผิดอาญา ยกเลิกการลดหยอนภาษีสําหรับคาใชจายบาง
ประเภทในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความโปรงใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
(4) สนับสนุนโครงการระหวางประเทศเพื่อควบคุมอาชญกรรมเชิงระบบและการไหลเวียนของ
เงินผิดกฎหมาย
(5) ผลักดันการลงนามในอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สรางความชัดเจนดานองคกรระงับขอพิพาทระหวางประเทศในการบังคับ
ใหเปนไปตามสัญญาหรือกติกา โดยระบุเขตอํานาจขององคกรตางๆใหชัดเจน
ในปค.ศ. 1999 ธนาคารโลกไดเริ่มแนวคิดที่จะจัดตั้งแผนกคุณธรรมองคกร (Department
of Institutional Integrity, INT) ขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งก็ต้งั ขึ้นไดในป ค.ศ. 2001 ทําหนาที่สืบสวน
สอบสวนคดีรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คอรรัปชั่น การฮั้ว และพฤติกรรมฉอฉลอื่นๆในโครง
การที่รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก และสืบสวนสอบสวนคดีรองเรียนเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบโดยเจาหนาที่ของธนาคารเอง (รวมประมาณ 10,000 กวาคน) เพื่อลดการรั่วไหลที่บั่น
ทอนความพยายามดานการพัฒนาตามเปาหมายของธนาคาร
นอกจากนี้ ตั้งแตป ค.ศ. 2003
เปนตนมา ธนาคารยังกําหนดใหเจาหนาที่ระดับสูง นั่นคือ ตั้งแตระดับผูจัดการอาวุโส (senior
manager) ขึ้นไปยื่นบัญชีทรัพยสินของตนเองและครอบครัวดวย
3. การทํางานของแผนก INT (Department of Institutional Integrity)
แผนก INT เปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติการตามโครงการของธนาคารโลกซึง่ ได
พัฒนาจากมาตรการตรวจสอบเชิงรับในระยะแรกมาเปนการผสมผสานระหวางมาตรการเชิงรับ
และเชิงรุก ทําการสอบสวนกรณีทุจริตฉอโกงในงานภาคปฏิบัติของธนาคาร และสอบสวนกรณี
กลาวหารอง เรียนเรื่องการประพฤติมิชอบของพนักงานธนาคารเอง เพื่อปกปองเงินทุนของ
ธนาคารมิใหรั่วไหลจากการทุจริต
และปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการดําเนินงานของ
ธนาคารและรักษาชื่อเสียงของธนาคารดวย
แผนก INT ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลาย ทั้งทางดานนิติศาสตร จริย
ศาสตร การสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี การบัญชีเชิงนิติศาสตร (forensic accounting)
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อาชญากรรมวิทยา การสื่อสาร และสารสนเทศน และเพื่อใหมีความเปนอิสระขององคกร
ผูอํานวยการแผนก INT มีหนาที่รายงานตรงตอประธานกลุมธนาคารโลก (World Bank Group)
ตั้งแตเริ่มดําเนินการ แผนก INT ไดสืบสวนและปดคดีไปประมาณ 2,500 คดีซึ่งสวนใหญ
เกี่ยวกับการฉอฉล การยักยอก และการฮั้วประมูล และตีพิมพผลสรุปภาพรวมจํานวนคดี
ผลสรุป และรายละเอียดคดีสําคัญ เปนประจําทุกป มีการลงโทษบริษัทหรือบุคคลไปแลว 338
ราย เปนคดีรองเรียนเกี่ยวกับพนักงานจองธนาคารเองประมาณรองละ 30
ในการปฏิบัติภารกิจนี้แผนก INT ไดพัฒนาเครื่องมือตางๆเพื่อใชในการตรวจสอบให
โครงการตางๆดําเนินไปดวยความถูกตองโปรงใส ทําการสืบสวนสอบสวนขอกลาวหารองเรียน
เรื่องทุจริตคอรรัปชัน รวมมือกับหนวยงานอื่นของธนาคาร (collaboration) ทําการประเมิน
ความเสี่ยง (risk assessment) ของโครงการของธนาคาร
ปองปรามการประพฤติมิชอบ
(deterrence) โดยการใหขอมูล
การปฏิบัติการเชิงรุก และการตีพิมพประกาศการลงโทษ
(sanctions) นอกจากนี้ ก็สนับสนุนและสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหมีการ
รายงานการกระทําผิดโดยไมเกรงกลัวการกลั่นแกลง สงเสริมงานปองกันและปราบปรามคอรรัป
ชันในประเทศตางๆ และมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหเจาหนาของธนาคารสามารถ
ทําการตรวจพบ (detect) และปองปราม (deter) การกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนก INT จะดําเนินการคนหาจุดเปราะบาง (vulnerabilities) และเนนลักษณะการทุจริต
คอรรัปชัน ดังนี้ (1) การใชบริษัทปลอม (fictitious or front/shell companies) หรือ nominee (2)
การใหสินบน (bribes and kickbacks) (3) การปลอมแปลงเอกสาร (false documents or
misrepresentations) (4) การฮั้วประมูล (bid rigging) (5) การทุจริตของสื่อกลางการกูยืม (loan
brokers and other intermediaries) (6) การทุจริตของผูรับเหมา (contractors) และที่ปรึกษา
(consultants) (7) การทุจริตเรื่องกองทุน (trust fund fraud and abuse) และ (8) การรั่วไหลจาก
บัญชีและทรัพยสิน (theft from accounts and abuse of project assets)
การสืบสวนสอบสวน แบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ
1. การรับเรื่องรองเรียน (ทางโทรศัพท (hotline) ทางเวปไซด อีเมล และจดหมาย) ซึ่งตอง
ผานระบบลงทะเบียน (case intake system)
2. การพิจารณาเบื้องตน (preliminary review) โดยติดตอผูรองเรียน และติดตอหนวยงานใน
ประเทศรับทุนหรือเงินกู หากสรุปวามีมูล ใหรบั พิจารณาตอและนําเรื่องเขาสูระบบ
ขอมูลลับ ถาการรองเรียนขาดความนาเชื่อถือใหบันทึกไวเปนขอมูลเทานั้น แตอาจ
เปลี่ยนสถานะได หากมีหลักฐานขอมูงเพิ่มเติม
3. การจัดลําดับความสําคัญ (prioritization) โดยระบุเกณฑตางๆ เชน เขตพื้นที่และขนาด
โดยจัดลําดับเปน 3 กลุม คือ ลําดับสูง กลาง และต่ํา
11

4. การสืบสวน (investigation) ตามแนวปฏิบัติของ UNCAC ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
(ก) วางแผน -- กําหนดเปาหมาย พิจารณาเอกสาร สอบปากคําเบื้องตน รางแผนการ
สืบสวน (ข) ปฏิบัติการ -- สัมภาษณพยาน ปกปองพยาน รวบรวมหลักฐานธุรกรรมที่
ผานมาและเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น (ค) วิเคราะห -- บันทึกการสัมภาษณ วิเคราะห
ขอมูล รางรายงาน (ง) ควบคุมคุณภาพ – ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญอื่น (peer review)
ประกันคุณภาพ ประเมินภายนอก (จ) รายงาน
5. ปฏิบัติการหลังสืบสวน (post investigation) – กําหนดแนวทางดําเนินการตอ เชน งด
สิทธิการยื่นประมูลโครงการในอนาคตกรณีทุจริต (debarment) แจงเรื่องตอรัฐบาล
ประเทศที่เกี่ยวของ (referrals) ใหคําแนะนํา และสืบตอถาจําเปน และสรุปบทเรียน
ธนาคารโลกไดพัฒนาเครื่องมือสําหรับสืบสวนกรณีทุจริตคอรรัปชันที่สลับซับซอน เชน
คอรรัปชันระหวางประเทศเชิงเสนตรง (linear transnational corruption) ซึ่งหมายถึง กรณีการให
สินบนโดยบรรษัทขามชาติที่กระทําในตางประเทศ หรือการใหสินบนโดยบริษัททองถิ่นที่ใช
บริการนอกประเทศ (off-shore facilities) นอกจากนี้ ก็มีคอรรัปชันระหวางประเทศเชิง
สามเหลี่ยม (triangular transnational corruption) หมายถึงทุจริตคอรรัปชันโดยบริษัทพื้นเมือง
หรือบรรษัทขามชาติโดยเกี่ยวกับทุนที่ไดรับจากแหลงหรือบุคคลที่สาม (third parties) เชน เงิน
บริจาครัฐบาลตางประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนา หรือ สถาบันเอกชน แผนภาพที่ 6 แสดง
ตัวอยางของการทุจริตที่สลับซับซอน ในแงของการโกงราคาในสัญญา โดยมีการยักยายถายเทไป
ยังบริษัทที่ตั้งในตางประเทศซึ่งเปนผูจายสินบน โดยผูสงมอบงานเองดูเสมือนจะเปนผูรับเหมาที่
มือสะอาด
แผนภาพที่ 6: ตัวอยางกรณีใหสินบนทีส่ ลับซับซอน

12

ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ทางแผนก INT ไดพัฒนาเครื่องมือสําคัญ 2 ชนิดขึ้นมา
คือ (1) การตรวจสอบรายละเอียดในการดําเนินโครงการ Detailed Implementation Review
(DIR) และ (2) โครงการเปดเผยการกระทําผิดโดยสมัครใจ Voluntary Disclosure Program
(VDP)
3.1 การตรวจสอบรายละเอียดในการดําเนินโครงการ Detailed Implementation Review
(DIR)
DIR หมายถึงการวิเคราะหจุดออนที่เสี่ยงตอการทุจริตเปนพิเศษ ดําเนินการโดยการ
เก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูยื่นประมูลทุกรายและรายละเอียดที่เกี่ยวของ จัดระบบขอมูลที่
แสดงการเชื่อมโยงและความสัมพันธตางๆ ตามตัวอยางในแผนภาพที่ 7 เปนฐานขอมูลเชิง
สัมพันธที่เอื้อตอการคนหาขอมูลรายบริษัท และรายละเอียดอื่นๆ
เชน อาจคนหาตาม
หมายเลขของเอกสารประกวดราคา ชือ่ หรือรายรายละเอียดอื่นๆของผูเขาเสนอราคา วันเวลา
ที่รับเอกสาร ชื่อธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ทําหนังสือค้ําประกัน
เปนตน
แผนภาพที่ 7: ฐานขอมูลที่ใชในการตรวจสอบรายละเอียดในการดําเนินโครงการ (Detailed Implementation Review)

ที่มา: ธนาคารโลก

ขอผิดสังเกตอาจเกิดขึ้นไดในหลายกรณี เชน บริษัทที่ดูเหมือนจะไมเกี่ยวของกันอาจ
ทําการซื้อแบบวันเวลาเดียวกัน แบบที่ซื้อมีหมายเลขเรียงลําดับกัน ค้ําประกันโดยธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยเดียวกัน ดังนั้น หากสืบคนหมายเลขของเอกสาร ก็อาจพบขอมูล
ที่สอวามีการฮั้วกัน เปนตน
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แผนภาพที่ 8 แสดงใหเห็นรูปแบบของขอมูลที่จะปรากฎเมื่อทําการคนหา
ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เชนสัญญากับเงินกู บริษัทกับสัญญา เลขที่เอกสารเสนอราคา
วันที่ เอกสารค้ําประกันและชื่อธนาคารที่ค้ําประกัน เปนตน
แผนภาพที่ 8: ขอมูลขั้นแรกจากการคนหาที่แสดงการเชื่อมโยง

ที่มา: ธนาคารโลก

แผนภาพที่ 9 แสดงผลการสืบคนที่ชี้ใหเห็นชัดวาบริษัทที่มีชื่อตางกัน 4 บริษัท คือ
Vulcan Limited, Handsafe Products Sdn. Bhd., Sung Shin Medical Company Limited และ
Universal Gloves Pty. Limited ตางซื้อเอกสารเสนอราคาที่มีหมายเลขเรียงกันตั้งแต NG77 ถึง
NG80 ในวันเดียวกัน และมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารเดียวกัน คือ Investments &
Mortgages Bank Limited ลงวันที่เดียวกัน ดังเห็นไดอยางชัดเจนในแผนภาพที่ 10
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แผนภาพที่ 9: ขอมูลแสดงหมายเลขของแบบเสนอราคาที่เรียงลําดับกัน

แผนภาพที่ 10: ผลการคนหาซึ่งแสดงหมายเลขแบบเสนอราคาเรียงลําดับกันและการค้ําประกันโดย
ธนาคารเดียวกันสาขาเดียวกันในวันเดียวกัน

ที่มา: ธนาคารโลก
15

ฐานขอมูลเชนนี้ เอื้ออํานวยใหงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ทั้งยังใชเปนเครื่องมือ
เชิงรุกที่สามารถชี้มูล หรือจับผิดไดกอนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ ฐานขอมูลนี้สามารถที่จะ
แสดงใหเห็นความเปนไปไดที่ผูเสนอราคารายหนึ่งจะมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ทําใหตรวจสอบไดงายขึ้นและเปนการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
สามารถเพงเล็งบางบริษัท
โดยเฉพาะวากระทําการเสนอราคาโดยไมสุจริตหรือไม มีการเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือไม
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน อันมีผลทําใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่ เปนตน
จากการสืบสวนสอบสวนของธนาคาร หากพบมูลความผิดหรือมีพฤติการณปรากฏ
แกผูสอบสวน วามีการทุจริตในการดําเนินการซื้อ การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การ
จําหนายทรัพยสิน การไดรับสัมปทาน หรือการไดรับสิทธิใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และมี
การกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ ธนาคารโลกจะดําเนินการ 2 แนวทางคือ ประการแรก ตัดสิทธิ (debar) ผูกระทําผิดมิ
ใหสามารถรับงานของธนาคารโลกอีกเปนระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป
โดยขึ้นบัญชีและ
ประกาศใหสาธาณชนทราบทางเวปไซท นับเปนองคการระหวางประเทศองคการเดียวเทานั้น
ที่ประกาศและตีพิมพชื่อผูกระทําผิด ซึ่งนาจะมีผลในการปองปรามพฤติกรรมทุจริตได คลาย
กับที่ราชการไทยปฏิบัติตอผูทิ้งงานดวยการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และแจงเวียนชื่อ ซึ่งรวมถึงผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ ตัวอยางของการประกาศรายชื่อของธนาคารโลกแสดงในตารางที่ 2
ซึ่งสวนใหญเปนความผิดอันเกิดจากการฮั้ว การติดสินบน การกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม การทุจริตในการปฏิบัติตามสัญญา การใชสินคาแปลกปลอม
หรือไมตรงกับลักษณะที่ระบุในสัญญา
ความผิดโดยใชอีเมลและสําเนา และการใช
งบประมาณของธนาคารไปในทางที่ผิด หลายกรณีเปนการใชชื่อปลอม เชนบริษัทที่ระบุวา
ตั้งอยูในกรุงมอสโก พยายามตั้งชื่อตางๆกัน คือ Andrei V. Kozhin, Andrew Kojine, Andrew
Kozhin และ Andrey Kojin ซึ่งฐานขอมูลที่เอื้อตอการคนหานั่นเองที่ทําใหเห็นสิ่งพิรุธได
ตั้งแตเริ่มปฏิบัติการ มีการลงโทษบริษัทหรือบุคคลไปแลว 338 รายดังที่กลาวไปแลว
แนวปฏิบัติอีกแนวทางหนึ่งของธนาคารโลกก็คือ
ดําเนินการสงตอและขอให
ประเทศที่มีเขตอํานาจดําเนินการตอ (referral) พรอมทั้งใหขอมูลหลักฐานสําหรับดําเนินคดีตอ
ผูกระทําผิดตอไป จากการดําเนินการที่ผานมา รอยละ 90 ของคดีที่สงตอใหรัฐบาลทองถิ่น
นําไปสูการดําเนินคดีและเอาผิดกับจําเลยได
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ตารางที่ 2: ตัวอยางบริษัททีถ่ ูกประกาศลงโทษ (sanction) โดยธนาคารโลก

ที่มา: ธนาคารโลก (2007)
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การดําเนินการของธนาคารโลกในการตรวจสอบเอกสารตั้งแตขั้นตอนการเสนอราคา
ตรวจสอบสัญญา และการสืบหาขอมูลอื่นๆตั้งแตกอนเริ่มโครงการ เปนการปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการเริ่มโครงการ ซึ่งมีโอกาสทีจ่ ะเปนความเสียหายที่มีขนาด
ใหญกวา
3.2 โครงการเปดเผยการกระทําผิดโดยสมัครใจ Voluntary Disclosure Program (VDP)
VDP เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่ธนาคารโลกใชตั้งแตป ค.ศ. 2005 เปนเครื่องมือคลายกับ
การคุมครองพยานและผูใหเบาะแส นั่นคือ สนับสนุนและสงเสริมใหผูกระทําผิดยอมให
ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของตนเองและผูเกี่ยวของ โดยมีสิ่งแลกเปลี่ยนคือการลดหยอน
โทษ หรือการยกเวนการลงโทษแลวแตกรณี
ขอดีของ VDP มีหลายประการ เชน การประหยัดทรัพยากรของธนาคารทั้งในรูปของ
กําลังคนและเวลา ในการสืบคนหาหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี แตที่สําคัญกวาก็คือ
ลักษณะของขอมูลที่ไดรับมักจะมีผลทวีคูณ นั่นคือ บริษัทเดียวอาจใหขอมูลเกี่ยวกับการ
กระทําผิดในหลายประเทศ และความสัมพันธโยงใยกับหลายบริษัทได
ดังเห็นไดใน
แผนภาพที่ 11 บริษัทที่เขารวมโครงการ VDP สามารถหลีกเลี่ยงการลงโทษได แตจะตองไม
กระทําผิดอีก และรวมมือกับธนาคารโลกในการพัฒนาสถาบันตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ตอไป
ธนาคารโลกมีขั้นตอนการดําเนินโครงการ VDP ที่ชดั เจน ตามแผนภาพที่ 12 โดยเนน
ความโปรงใสชัดเจนและรวดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการใหความเชื่อมัน่ แกบริษัทที่สมัคร
ใจกาวเขามารวมในโครงการ เปนที่นาสังเกตวาแผนก INT มีเจาหนาที่เพียง 50 คนเทานั้น
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แผนภาพที่ 11: เปรียบเทียบการสืบสวนแบบดั้งเดิมกับแนวทาง VDP

ที่มา: ธนาคารโลก
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แผนภาพที่ 12: ผังการปฏิบัติงานและกําหนดเวลาของโครงการ VDP

ที่มา: ธนาคารโลก
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4. แนวทางที่อาจนํามาปรับใชกับป.ป.ช. และราชการไทย
ความสําเร็จของธนาคารโลก กับการตอตานการทุจริตและสงเสริมความโปรงใส อาจ
เปนสิ่งที่ไมอาจเปรียบเทียบไดโดยตรงกับการทํางานของป.ป.ช. ทั้งนี้เพราะความแตกตางใน
ภาระหนาที่ วัตถุประสงค และขอบเขตองคกร แตมีบางสวนที่เปนการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานที่ชัดเจนตรวจสอบได ระบบการติดตามปองกัน และการสรางความเปนมืออาชีพ ซึ่ง
เปนเรื่องที่สามารถนํามาศึกษาและใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินการวางแผนยุทธศาสตร
และปรับปรุงประสิทธิภาพของ ป.ป.ช. ใหดียิ่งขึ้นได นอกจากนี้ สิ่งคนพบที่สําคัญยิ่งจาก
การทํางานของธนาคารโลกก็คือ ปญหาทุจริตคอรรัปชันนั้น มีลักษณะคลายคลึงกันแทบทุก
ประเทศ ไมวาจะเกิดขึ้นในอัฟริกา เอเซีย ยุโรป ตะวันออกกลาง หรือทวีปอเมริกา ทําให
สามารถสรางเครื่องมือที่ใชรวมกันได
ปญหาสําคัญที่ ป.ป.ช. เผชิญอยูในปจจุบัน คือคดีที่คั่งคางอยูเปนจํานวนมาก และงาน
ที่เนนหนักไปในทางปราบปรามมากกวาปองกัน ดังเห็นไดจากการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได
ระบบการปองกันการทุจริตของธนาคารโลก ซึ่งเนนการปองกันและการวางกฎระเบียบ
ดานผลระโยชนขัดกัน (conflicts of interest) การตรวจสอบเอกสารตั้งแตการยื่นเสนอราคา
สัญญาโครงการและสัญญาสัมปทานและการติดตาม การลงโทษ ตลอดจนการสรางธรรมาภิ
บาล และวิธีการลําดับความสําคัญของคดี (prioritization) นาจะมีสวนที่สามารถปรับใชในงาน
ของ ป.ป.ช. และหนวยงานราชการตางๆของประเทศไทยได
ขอเสนอแนะที่สําคัญมี ดังนี้
4.1 จัดทําฐานขอมูลที่สามารถหาความสัมพันธเชื่อมโยงที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
ภารกิจของสําานักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีพระราชบัญญัติหลายฉบับใน
ปจจุบันที่ระบุถึงบุคคลและ “พวกพอง”
ซึ่งฐานขอมูลที่แสดงความสัมพันธในเชิง
ผลประโยชน นาจะมีสวนชวยในการกําหนดนิยามของ “พวกพอง” ไดสวนหนึ่ง ทั้งจะ
สามารถทําใหการสืบสวนหาหลักฐานประกอบคดีตางๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4.2 พิจารณานําระบบการตรวจสอบของธนาคารโลกมาปรับใชกับการตรวจสอบในกระบวน
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐทั้งหมด เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะตัดไฟแตตนลม หากมี
พิรุธตั้งแตขั้นตอนการเสนอราคาและการทําสัญญา
4.3 รับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้นเพื่อใหประชาชน รวมทั้งธุรกิจเอกชน เปนแนว
รวมในการใหขอมูลและชีแ้ บะแส และดําเนินการอยางจริงจัง ทําการสํารวจและ
ประมวลผลความเห็นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐเปนระยะๆ และ
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นํามาวิเคราะหการทํางาน ปรับปรุงระบบ และหาแนวทางแกไขและพัฒนาการทํางาน
อยางจริงจังตอไป
4.4 จัดการกับการทุจริตโดยวิธีการประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของเรื่องรองเรียน
และใชระบบติดตามและใหแรงจูงใจใหผูกระทําผิดเปดเผยพฤติกรรมโดยสมัครใจ
4.5 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยกรณีมีการกลาวหาวาเจาหนาที่
ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตํา
แหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ในทุกตําแหนงและ
ทุกระดับ
ซึ่งแมวาจะไดมีการแกพระราชบัญญัติใหสามารถมอบหมายใหพนักงาน
สอบสวนและผูบังคับบัญชาหรือผูมีอาํ นาจแตงตั้งถอดถอนรับเรื่องจากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไปดําเนินการแทนโดยอาศัยกลไกภายในของฝายบริหารภายใตกฎหมายที่มีอยู
แลวก็ตาม แตสํานักงานป.ป.ช. ก็ยังมีปริมาณงานและมีเรื่องอยูระหวางดําเนินการเปน
จํานวนมาก อีกทั้งการมอบหมายดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาความเรื่องมาตรฐานและ
ความเขมงวดที่ไมเทากันในการดําเนินของผูที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งอาจนําไปสูความ
จําเปนที่สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับเรื่องคืนมา ทําใหปริมาณงานมากอยู
เหมือนเดิม ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดลําดับความสําคัญของคดีในสํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับธนาคารโลก และการพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑที่ใช
อยูในปจจุบัน อาจเปนประโยชนในการจัดอันดับความสําคัญของคดีตอไปในอนาคต
4.6 ประสานงานและรวมมือกับธนาคารโลกมากขึ้น
เนื่องจากธนาคารโลกมียุทธศาสตร
ชวยเหลือระดับประเทศ (Country Assistance Strategies) สรางความเขมแข็งทางดานธรร
มาภิบาลผานโครงการตางๆ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารการเงินภาครัฐ
การภาษีและศุลกากร
ตลอดจนสนับสนุนการปฏิรูประบบกฎหมายและตุลาการ
นอกจากนี้ ทางธนาคารยังตองการสรางเครือขายหนวยงานปองการและปราบปราบการ
ทุจริตในประเทศตางๆ อยางเชน สํานักงาน ป.ป.ช. ของประเทศไทย โดยจะจัดประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานและเรียนรูจากกันและกัน นอกจากนี้ ธนาคาร
โลกก็มีนโยบายที่จะใหความชวยเหลือในการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ รวมทั้งเปนเจาภาพ
ใหเจาหนาที่ไปฝกงานเปนที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพือ่ สรางความเขมแข็งใหองคกรตางๆ
ทั้งทางดานปองกันและปราบปรามการทุจริต
องคกรดานความยุติธรรม
รวมทั้ง
สื่อมวลชน และประชาสังคมดวย
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