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วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยงกับกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด รวมถึงศึกษาและวิเคราะห
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จากการศึกษา พบวา นับตั้งแตกฎหมาย
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะดานการปองกันการทุจริตในเขต
จังหวัดนั้น การทําหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดก็ประสบปญหาทางกฎหมาย 3 ประการ
ไดแก ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ตามมาตรา
103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ปญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับความซ้ําซอนกันระหวางอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดที่ไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรนําแนวคิดหรือหลักการตามกฎหมายปองกันและปราบปราม
การทุจริตของตางประเทศ มาปรับใชในประเทศไทยเพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม โดยประเทศไทยควรมีการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ใหยกเลิกความในหมวด 9/2
มาตรา 103/10 ถึง 103/20 ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และใหอํานาจหนาที่
ทั้งหมดเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัด เพื่อที่จะสามารถพัฒนาระบบการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยไดอยางยั่งยืน
คําสําคัญ : คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
Abstract
The objectives of the thesis were: to study basic information, concepts, principles and theories of public law
to study legal measures regarding the National Anti-Corruption Commission of overseas and of Thailand; and to study
and analyze legal problems regarding the Provincial National Anti-Corruption Commission. On the basis of the results
of this research, it can be concluded that, from the establishment of the Provincial National Anti-Corruption
Commission to have the specific power and duty on anti-corruption in provincial zone in question, the performance
of the Provincial National Anti-Corruption Commission has faced 3 legal problems: a legal problem on the
performance of the Provincial National Anti-Corruption Commission under Section 103/18 of the Organic Act on
Counter Corruption B.E 2542, a legal problem on overlapping between the power and duty of the Provincial National
Anti-Corruption Commission and the Provincial Office of the National Anti-Corruption Commission; and a legal
problem on determination of the power and duty of the Provincial National Anti-Corruption Commission which is not
in conformity with the principle of proficiency. Therefore, it can be found that the concepts and principles under the
law on anti-corruption in order to solve the problems appropriately. In addition, the Organic Act on Counter
Corruption B.E 2542 should be amended by repealing the provisions in Chapter 9/2 Sections 103/10 to 103/20 on
those related to the Provincial National Anti-Corruption Commission and to give all power and duty to the Office of
Provincial National Anti-Corruption Commission in order to develop the anti-corruption system in Thailand sustainably.
Keyword : Provincial National Anti-Corruption Commission
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1. บทนํา
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ของสังคมไทยนั้น นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและมีความ
สลั บซั บซ อนมากขึ้ น กั บยั งขยายวงกว างทั้ งในราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ การมี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพี ยงแห งเดี ยว ซึ่ งประจํ าอยู ที่
ส วนกลาง จึ งไม มี กํ าลั งเพี ยงพอที่ จะรองรั บปริ มาณงาน
ทั้งหมดได ทําใหการดําเนินการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
เปนไปโดยไมทั่วถึง เกิดความลาชาไมสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบการใช อํ านาจรั ฐได อย างทั นท วงที ส งผลให
ผูกระทําความผิดและผูที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการไมเกิดความเกรงกลัวตอการตรวจสอบการ
ใช อํ านาจรั ฐ ปริ มาณการกระทํ าความผิ ดฐานทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการจึงมีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อ
เปนการชวยแบงเบาภาระงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มี
เปนจํานวนมากและการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 จึงไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดขึ้น มีภารกิจ
สนับสนุนการทําหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในสามดาน
คือ ดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพยสิน แตภายหลังเกิดเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองเมื่อป พ.ศ.2557 คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ไดมีประกาศลดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลงเหลือเพียง
อํานาจหนาที่ดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัด และ
กํ าหนดให ชะลอการคั ดเลื อกและแต งตั้ งคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดออกไปกอน
จึงทําใหในปจจุบันมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอยูจํานวน 28 จังหวัด
จากที่กลาวมาขางตน แมจะมีกฎหมายและระเบียบ
ต าง ๆ กํ าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บอํ านาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดไว แตจากการศึกษากลับพบปญหาทางกฎหมายที่
เกี่ ยวข องกั บการกํ าหนดให มี คณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสามประการ ดังจะกลาว
ตอไปนี้
1.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดํ าเนินงาน
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542
การที่ กฎหมายกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหน าที่ ให
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดใหมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ไดแก ดําเนินการ
สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการประสาน
ความร วมมื อกั บประชาชนและส วนราชการเพื่ อเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบ
จากการทุจริต ดําเนินการเพื่อการปองกันการทุจริตโดยการ
เสริมสรางทัศนคติ คานิยม เกี่ยวกับความซื้อสัตยสุจริต และ
ดํ าเนิ นการให ประชาชนในทุ กภาคส วนมี ส วนร วมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินการพิจารณาเสนอ
มาตรการ ความเห็น หรื อข อเสนอแนะต อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
แตเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา
กฎหมายกํ าหนดเพี ยงอํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการ
ปองกั นและปราบปรามการทุจริตประจํ าจังหวั ดโดยมิ ได
กํ าหนดการดํ าเนิ นงานของคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวั ดไว ทําให เกิดความไม
ชัดเจนแน นอนในวิ ธีการปฏิ บัติ หน าที่เพราะเมื่ อไม มีการ
กํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การในการใช อํ านาจหน าที่
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จั งหวั ดของแต ละจั งหวั ดต องใช ดุ ลพิ นิ จในการพิ จารณา
ถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ใหอํานาจหนาที่เพื่อ
กําหนดวิธีการในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดในแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสาน
ขอความร วมมื อจากส วนราชการหรื อภาคประชาชนเพื่ อ
ดําเนินการดานการปองกันการทุจริตในบางจังหวัดอาจทํา
เปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัดอาจประสานทางวาจาดวย
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวนราชการในฐานะที่
ตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัดหรือเคยเป น
หัวหนาของสวนราชการนั้นมากอน ซึ่งกรณีเชนนี้ยอมสงผล
กระทบตอภาพลักษณในการทําหน าที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. อันเปนหนวยงานทําหนาที่ในการตรวจสอบการใช
อํานาจรั ฐที่จะต องมี แนวทางในการดํ าเนิ นงานที่ แน นอน
ชัดเจน แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด กรณีเชนนี้
ยอมทําใหภาพลักษณของการดําเนินงานดังกลาวถูกมองวา
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ไม มี การดํ าเนิ นงานที่ เป นไปในลั กษณะเดี ยวกั นของ
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดในแตละจังหวัด
1.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความซ้ําซอนกัน
ระหว างอํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
สําหรับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และอํานาจหนาที่ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดานการปองกันการทุจริต
บางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ มีหนาที่ในการประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตจังหวัดในการดําเนินการ
เพื่อการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยม
เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตมีฐาน
ที่มาของอํานาจหนาที่ตางกัน กลาวคือ อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดนั้น มาจากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว าด วยการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ.2542
มาตรา 103/18 กําหนดใหอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ดานการปองกันการทุจริตไวโดยตรง สวนอํานาจหนาที่ของ
สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ประจํ า จั ง หวั ด นั้ น มาจากการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศั ยอํ านาจตามพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา 107 ที่ใหอํานาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกประกาศแบงสวนราชการภายใน
ของสํ านั กงาน ป.ป.ช. ได มาก อตั้ งเปนสํานั กงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และกําหนดอํานาจหนาที่ทั้งดานการปองกัน
การทุ จริ ต ด านการปราบปรามการทุ จริ ต และด านการ
ตรวจสอบทรัพยสินไว ดังนั้น เมื่อการดําเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดและของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จั ง หวั ด มี ลั ก ษณะของงานและการใช อํ านาจหน า ที่
เชนเดียวกันแตอาศัยฐานที่มาของอํานาจหนาที่คนละมาตรา
ในกฎหมายฉบับเดียวกัน กรณีจึงเปนการที่หนวยงานภายใต
สังกัดเดียวกันใชอํานาจหนาที่ซ้ําซอนกัน
1.3 ป ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บการกํ าหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ประจํ า จั ง หวั ด ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ หลั ก
ประสิทธิภาพ
ในอดีตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กําหนดให
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า

จังหวัดมีอํานาจหนาที่ทั้งดานการปองกันการทุจริต ดานการ
ปราบปรามการทุจริต และดานการตรวจสอบทรัพยสิน โดย
อํานาจหนาที่ดานการปราบปรามการทุจริต และดานการ
ตรวจสอบทรัพยสิน เปนอํานาจหนาที่ที่มีความรับผิดชอบ
อยางสูงเพราะเปนอํานาจหนาที่ที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกตรวจสอบ เนื่องจากหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบ
การกระทําความผิดและดําเนินการตามอํานาจหนาที่จนถึง
ขั้นศาลมี คํ าพิ พากษาวามี ความผิ ดแล ว ผลคือทํ าให ผู ถู ก
ตรวจสอบตองออกจากตําแหนงหนาที่ราชการ อาจมีโทษทาง
อาญา ทรั พย สินตกเปนของแผ นดิน หรื อต องถู กตั ดสิ ทธิ
ทางการเมือง อีกทั้งการทําหนาที่ทั้งสองดานดังกลาวยังอาจ
เกิ ด อั น ตรายต อ ชี วิ ต ร า งกาย และทรั พย สิ น ของ
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จั ง หวั ด ได เ พราะการดํ า เนิ น การดั ง กล า วมั ก ขั ด ต อ
ผลประโยชน ของผู ถู กตรวจสอบ ซึ่ งส วนใหญ มั กเป นผู มี
อิทธิ พลในพื้ นที่ เพื่อเป นการตอบแทนอํ านาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบในภารกิจทั้งสามดานดังกลาว คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จึงไดออกระเบียบกําหนดใหประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทน
จํ า นวน 57,650 บาทต อ เดื อน กรรมการป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน
47,240 บาทต อ เดื อ น และยั งกํ า หนดให มี สิ ท ธิ ได รั บ
ประโยชนตอบแทนอื่น เชน บําเหน็จตอบแทน การประกัน
สุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับลดอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวัดลงเหลือเพียงอํานาจหนาที่ดานการปองกันการทุจริต
ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ที่ไมตองมีความรับผิดชอบสูงเทากับ
ภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและดานการตรวจสอบ
ทรัพยสินเพราะไมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เนื่องจากเปนเพียงการหามาตรการปองกันกอนที่จะมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้นและเปนการทํางานในลักษณะการขอ
ความรวมมือดวยความสมัครใจเทานั้น ทั้งไมมีสวนใดที่ตอง
เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล
ดั ง นั้ น เมื่ อ อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดลดลงแตยังคงอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตอบแทนตาง ๆ ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบไมสัมพันธกับอัตราคาตอบแทนที่คณะกรรมการ
ปองกั นและปราบปรามการทุจริ ตประจํ าจังหวั ดได รั บใน
อัตราที่คอนขางสูง
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2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
2.1 หลักนิติรัฐ
นิติรั ฐ หมายถึ ง รั ฐที่ ให การยอมรับ และใหความ
คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อที่
ราษฎรจะไดใชสิทธิเสรีภาพที่รัฐใหการยอมรับและใหความ
คุมครองเชนวานั้นพัฒนาบุคลิกภาพของตนไดตามที่แตละ
คนจะเห็นสมควร (บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2555) ซึ่งรัฐประเภทนี้
จึงเปนรัฐที่ยอมอยูภายใตกฎหมายของตนเองอยางเครงครัด
และมีอํานาจจํากัด ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ซึ่งเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยนั้นเปนสิ่ง
ที่มีคุณคาสูงสุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา นิติรัฐเปนรัฐที่อยู
ภายใตกฎหมายโดยรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยาง
เทาเทียมไมอาจเลือกปฏิบัติ ไมมีการเลือกชั้นวรรณะ ไมมี
การเลือกขางเลือกกลุม และตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน อีกทั้ง การใชอํานาจของผูปกครองรัฐในนิติรัฐนั้น
จะตองเปนการใชอํานาจที่สอดคลองกับความเปนธรรมตาม
กฎหมายดวยอยางไรก็ดี กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสให
ผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ (ภูริชญา วัฒนรุง. (ม.ป.ป.)
บุคคลทุกคนตองเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย และสามารถ
ทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตนทํา
อะไรหรือไมใหทําอะไร รวมทั้งผลรายอันเกิดจากการฝาฝน
กฎหมายนั้นคืออะไร ทั้งนี้ เพื่อที่บุคคลจะไดปฏิบัติตนให
ถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย
2.2 หลักการแบงอํานาจปกครอง
หลักการแบงอํานาจปกครอง หมายถึง การบริหาร
ราชการที่หนวยงานราชการสวนกลางไดแบงและมอบอํานาจ
ในการวิ นิ จฉั ยสั่ งการบางส วนให แก เจาหน าที่ ผู แทนของ
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งสวนกลางสงไปประจําเพื่อปฏิบัติ
ราชการตามเขตการปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
เพื่ อดํ าเนิ นการงานในกิ จการบางอย างที่ ไม ได เกี่ ยวกั บ
ประโยชนสวนไดสวนเสียของสวนรวมไดตามระเบียบแบบ
แผนที่กําหนดไว (ประยูร กาญจนดุล, 2538) แตเจาหนาที่
เหลานี้ยังคงเปนผูที่ราชการบริหารสวนกลางแตงตั้ง และอยู
ในบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลาง หลักการแบง
อํานาจปกครอง จึงเปนหลักที่นํามาเสริมเพื่อใหการบริหาร
ราชการแผ นดิ นมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น โดยหลั กการแบ ง
อํ านาจปกครองนี้ เป นส วนหนึ่ งของหลั กการรวมอํ านาจ
ปกครอง
ลักษณะสําคัญของหลักการแบงอํานาจปกครอง

(1) มี การแบงอํ านาจที่ เป นของราชการบริ หาร
สวนกลางบางสวนใหแกราชการบริหารสวนทองถิ่น กลาวคือ
อํานาจในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการในกิจการบางอยางที่
ไดรั บมอบอํ านาจมานั้ นจะมี การสั่งการและสิ้ นสุดเพี ยงที่
ราชการสวนภูมิภาคเทานั้น ซึ่งจะทําใหสามารถใชอํานาจได
ทันตอสถานการณ
(2) ราชการบริหารสวนภูมิภาคยังคงอยูภายใตการ
ควบคุ มบั งคั บบั ญชาของราชการบริ หารส วนกลางอย าง
ใกลชิด ไมไดมีความเปนอิสระ ตองมีเจาหนาที่เปนตัวแทน
ของสวนกลางโดยราชการบริหารสวนกลางจะจัดสงเจาหนาที่
ของตนไปประจําอยูตามเขตการปกครองทองทีใ่ นสวนตางๆ
ของประเทศ เชน จังหวัด อําเภอ เจาหนาที่เหลานี้ปฏิบัติใน
ฐานะเปนตัวแทนของสวนกลาง ราชการบริหารสวนกลางจึง
เปนผูมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน และบังคับบัญชา
(3) ราชการบริหารสวนกลางแบงอํานาจใหสวน
ภูมิภาค สวนกลางซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็มในการบริหารราชการ
แผนดินจะแบงอํานาจของตนใหสวนภูมิภาคไปดําเนินการ
เฉพาะบางเรื่องหรือบางขั้ นตอน โดยคํ านึ งถึ งประโยชน ที่
ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ อํานาจที่แบงใหนี้จะมากนอย
และกวางขวางเพียงใด สุดแทแตสวนกลางจะเห็นสมควร และ
อํานาจที่แบงใหนี้สวนกลางจะเรียกคืนเมื่อใดก็ได
หลักประสิทธิภาพ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ตองใชทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ตองมีการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความ
สะดวกและลดภาระค าใช จ าย ตลอดจนยกเลิ กภารกิ จที่
ลาสมัยและไมมีความจําเปน
2.3 หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิภาพ เปนหลักการสวนหนึ่งของหลักธรร
มาภิบาลทางกฎหมาย ซึ่งถือเปนการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ
ภาคธุ รกิ จเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ งครอบคลุ มถึ งฝ าย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคี และรวมกันเปนพลัง
ก อให เกิ ดการพั ฒนาอย างยั่ งยื น และเป นส วนเสริ มความ
เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทาปองกัน
หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต
เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมี
ส วนร วม อั นเป นคุ ณลั กษณะสํ าคั ญของศั กดิ์ ศรี ความเป น
มนุ ษย (บรรเจิ ด สิ งคะเนติ, 2555) และการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตย อั นมี พระมหากษั ตริ ย ทรงเป นพระประมุ ข
สอดคลองกับความเปนรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปจจุบัน
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ธรรมาภิบาล เป นหลั กการที่ นํ ามาใช บริ หารงานในป จจุ บั น
อยางแพรหลาย ด วยเหตุ เพราะชวยสร างสรรคและส งเสริ ม
องค กรให มี ศั กยภาพและประสิ ทธิ ภาพ อาทิ พนั กงานต าง
ทํ างาน อย างซื่ อสั ตย สุ จริ ตและขยั นหมั่ นเพี ยร ทํ าให ผล
ประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว (สมคิด เลิศไพฑูรย
,2549) นอกจากนี้ แลวยังทํ าใหบุ คคลภายนอกที่ เกี่ยวข อง
ศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เชน องคกรที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจ
ในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสราง
ความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดี
ต อเสถี ยรภาพของรั ฐบาลและความเจริ ญก าวหน าของ
ประเทศ เปนตน
หลักประสิทธิภาพในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแก การ
บริหารที่จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัย
นําเขาและผลลัพธที่เกิดขึ้นโดยมีการทําการวิเคราะหตนทุน
และผลกําไร ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปได และความ
คุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนที่
ไดรับ รวมทั้งจัดระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผล
ของแตละบุคคลที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ เปนการแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารซึ่งสามาถวัดผลไดและ
จะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาใชปรับปรุงวิธีการทํางานให
เกิดประโยชนสูงสุดไดตอไปโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) สวนราชการจะตองจัดทําบัญชีตนทุนในงาน
บริการสาธารณะแตละประเภท และรายจายตอหนวยของ
บริการสาธารณะเพื่อการเปรียบเทียบความคุมคาระหวาง
ปจจัยนําเขากับผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจาย
ตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวน
ราชการอื่น สวนราชการนั้นตองจัดทําแผนการลดรายจายตอ
หน วย เพื่ อดํ าเนิ น การปรั บปรุ งการทํ า งานต อ ไปซึ่ ง
รายละเอียดการจัดทําบัญชีตนทุนกรมบัญชีกลางจะเปนผู
กําหนดขึ้น
2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห งชาติ จะเป นผู ตรวจสอบความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีประเมิน
ว าภารกิ จใดสมควรทํ าต อไป หรื อยุ บเลิ กโดยคํ านึ งถึ ง
ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจนั้น และ
ในการประเมินความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพ
ของแต ละภารกิ จ ความเป นไปได ประโยชน ที่ รั ฐและ
ประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ทั้งนี้ มิใช
คํานวณเปนตัวเงินเทานั้น แตตองคํานึงถึงประโยชนไดเสีย
ของสังคมดวย

3) การจัดซื้อจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผย
และเที่ยงธรรมโดยจะตองชั่งน้ําหนักถึงประโยชนและผลเสีย
ตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช
ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการ ซึ่งมิใชถื อ
ราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคาในระยะยาวทีจะใหตนทุนการบริการสาธารณะ
ต่ําลงไดโดยจะตองมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัสดุ
เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตของต างประเทศและ
ประเทศไทย
3.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศ
3.1.1 สาธารณรัฐสิงคโปร
สาธารณรั ฐสิ งคโปร เคยได รั บการขนานนามจาก
ประเทศตาง ๆ วาเปนประเทศที่ยากจนและเต็มไปดวยปญหา
การทุ จริ ตภายในประเทศที่ สู ง แต ด วยยุ ทธวิ ธี ที่ เน นการ
ปองกันปญหาทุจริตเปนนโยบายหลักและแสวงหาแนวทางใน
การปราบปรามปญหาการทุจริตภายในประเทศแบบคอยเปน
คอยไปแตเด็ดขาดและเปนระบบ สงผลใหสาธารณรัฐสิงคโปร
ในปจจุบันไดรับการยกยองวาเปนประเทศที่มีความโปรงใส
ที่ สุ ดในโลก โดยได รั บคะแนนความโปร ง ใสด านการ
ปราบปรามการทุจริตอยูที่ 9.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
คะแนน
สาธารณรัฐสิงคโปรมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเพียงหนวยงานเดียว คือ
สํ า นั ก งานสื บ สวนสอบสวนการกระทํ า ทุ จ ริ ต (The
Corruption Practices Investigation Bureau) หรือ CPIB ซึ่ง
เปนองคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐและเอกชน หนวยงานดังกลาวนี้กอตั้ง
เมื่อป ค.ศ. 1952 มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนตามมาตรา
241 ของกฎหมายปองกันการทุจริตแหงสาธารณรัฐสิงคโปร
(The Prevention of Corruption Act) สํานักงานสืบสวน
สอบสวนการกระทําทุจริต ถือเปนหนวยงานอิสระดานการ
ปราบปรามการทุ จริ ตที่ มี ความเข มแข็ ง ปราศจากการ
แทรกแซงต างๆ จากกลุมอิทธิพลและกลุ มการเมืองในทุ ก
ระดั บ เป นหน วยงานรั ฐบาลภายใต สํ านั กนายกรั ฐมนตรี
ปฏิบัติงานอยางอิสระมีผูอํานวยการเปนหัวหนาสํานักงาน
สวนงานภายในประกอบดวย 3 ภารกิจหลัก คือ
1. ดานการสืบสวนสอบสวน ไดแก ฝายสืบสวน
สอบสวนทั่วไป ฝายสืบสวนพิเศษภาครัฐ ฝายสืบสวนพิเศษ
ภาคเอกชน ฝายสืบสวนพิเศษคดีเกี่ยวกับการเงิน หนวยงาน
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ฝกอบรมงานสืบสวนสอบสวน หน วยนโยบายการสืบสวน
สอบสวน และสวนงานสอบปากคํา
2. ดานปฏิบัติการ ไดแก กองการขาว และกอง
บริหารจัดการและสนับสนุน อาทิ สวนงานสารสนเทศเพื่อ
การพิสูจนหลักฐาน สวนงานจับเท็จ
3. ดานการประสานงาน ไดแก กองบริหารงาน
คลังกองนโยบายและแผนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกอง
บริหารจัดการและพัฒนาบุคคล
3.1.2 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
รัฐบาลบรูไน ไดบังคับใชกฎหมายพิเศษ (ปองกันการ
ทุจริต) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2525 ซึ่งตอมาในป พ.ศ.2527
ไดเปลี่ยนเปนกฎหมายปองกันการทุจริต (Prevention of
Corruption Act) และมีการจัดตั้งองคกรพิเศษ คือ สํานักงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2525
โดยมีภารกิจในการธํารงยึดถือหลักคุณธรรมในการใชบริการ
ประชาชน และนําตัวบุคคลที่กระทําทุจริตเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายปองกันการทุจริต ไดกําหนดความผิดฐาน
ทุจริ ต และบทลงโทษ และอํ านาจในการบังคั บใช ไวอยาง
ชัดเจน อั นเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร
สําหรับการควบคุมการทุจริตในประเทศ ภารกิจหลักของ
หนวยงาน ACB คือ การสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด
ฐานทุจริต และยังมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิดอาญาอื่น ๆ ที่พบในระหวางการสืบสวนสอบสวนการ
กระทํ าความผิ ดฐานทุ จริ ตด วยภายใต กฎหมายดั งกล าว
นอกจากนี้ หนวยงาน ACB ยังมีอํานาจหนาที่ในการปองกัน
การทุจริตและใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยของการ
ทุจริต ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมตอสูกับ
การทุจริตดวย
โครงสรางของหนวยงาน ACB ประกอบดวย 4 สวน
สําคัญ ไดแก 1) สวนงานสืบสวนสอบสวนและขาวกรอง 2)
สวนงานดานการปองกันและพัฒนาคุณธรรม 3) สวนงาน
บริหาร และ 4) สวนงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยมีอธิบดี เปน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
อํานาจหนาที่ของสํานักงานตอตานการทุจริต (ACB)
ภายใต กฎหมายป องกั นการทุ จริ ตของบรู ไน สํ านั กงาน
ตอตานการทุจริต (ACB) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. รับและพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการ
กระทํ าความผิ ดภายใต กฎหมายป องกั นการทุ จริ ตหรื อ
ความผิดอื่นใดที่กําหนดไว
2. สืบหาและสืบสวนสอบสวน
ก. ความผิดที่ตองสงสัยภายใตกฎหมาย

ข. ความพยายามที่ ต องสงสั ยว ากระทํ า
ความผิดภายใตกฎหมาย
ค. การสมคบที่ ต องสงสั ยในการกระทํ า
ความผิดภายใตกฎหมาย
3. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและ
สงเสริมใหสาธารณะเขามีสวนรวม
3.1.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย
คณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
มาเลเซีย (MACC) เริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่
1 มกราคม 2552 แทนหนวยงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (Anti - Corruption Agency: ACA) โดยจัดตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาเลเซี ย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยมีวิสัยทัศนในการสรางสังคม
มาเลเซียใหปลอดจากการทุจริตบนพื้นฐานของคานิยมและ
จริ ยธรรมอั นดี งาม และทํ าให คณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ตมาเลเซี ย (MACC) เป นหน วยงาน
ตอตานการทุจริตที่มีความเปนมืออาชีพอยางยอดเยี่ยม
คณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
มาเลเซี ย (MACC) เป นองค กรหนึ่ งภายใต สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี เฉพาะในเรื่องงบประมาณและบุคลากร สวน
การดําเนินการเปนอิสระ เจาหนาที่ของ MACC อยูภายใต
การควบคุ มดู แลของประธานคณะกรรมการโดยไม มี การ
แทรกแซงจากฝายใด มีพันธกิจในการขจัดการทุจริต การใช
อํ านาจโดยมิ ชอบ การทุ จริ ตต อหน าที่ ทุ กรู ปแบบ และ
เสริ มสร างคุ ณธรรมและความเชี่ ยวชาญด วยการดํ าเนิ น
แผนงานพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาเลเซีย (MACC) ไดรับการแตงตั้งโดยพระมหากษัตริย
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตมา เลเซี ย 2552 (Malaysian Anti - Corruption
Commission Act 2009) โดยคํ าแนะนํ าของนายกรั ฐมนตรี
มาเลเซีย สําหรับสวนราชการภายใน ประกอบดวย 20 กอง
และ 1 สถาบันในสํานักงานใหญ และมีสํานักงานประจํารัฐ
15 หน วยงาน ซึ่ งมี ผู อํ านวยการสํ านั กงานประจํ ารั ฐเป น
หัวหนา
3.1.4 เขตบริ หารพิ เศษฮ องกงแห งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
เขตบริหารพิเศษฮองกง ถือวาเปนหนึ่งในประเทศที่
มีป ญหาการทุ จริ ตค อนขางสู ง โดยเฉพาะอย างยิ่ งในกรม
ตํารวจ เจาหนาที่ตํารวจรับสินบนจากองคกรอาชญากรรมที่
เรียกคาคุมครองจากกิจการธุรกิจหลายประเภทไมวาจะเปน
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กิจการหาบเร แผงลอย เด็กขัดรองเทา หญิงบริการทางเพศ
รานอาหาร คนลากรถ กุลี คนขับแท็กซี่ ฯลฯ มีการจายเงินใต
โตะจนกลายเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งในการประกอบธุรกิจ
แตเมื่อรัฐบาลเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริต
เขตบริหารพิเศษฮองกงกลับมีอัตราการทุจริตที่ลดลงอยาง
เห็นไดชัดเจนจนกลายเปนแมแบบใหประเทศตาง ๆ นําเอา
รูปแบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาใชเปนสวน
หนึ่ งของนโยบายการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ภายในประเทศ ในป จจุ บั นเขตบริ หารพิ เศษฮ องกงได รั บ
คะแนนความโปรงใสดานการปราบปรามการทุจริตอยูที่ 8.4
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือเปนอันดับที่ 13 ของ
โลก และเปนอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากสาธารณรัฐ
สิ งคโปร (อั นดั บ 1) ประเทศนิ วซี แลนด (อั นดั บ 1) และ
เครือรัฐออสเตรเลีย (อันดับ 8)
เขตบริหารพิเศษฮองกงมีหนวยงานที่รับผิดชอบดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ คณะกรรมการอิสระ
ต อต านการทุ จริ ต (Independent Commission Against
Corruption) หรื อ ICAC ก อตั้ งเมื่ อเดื อนกุ มภาพั นธ ป ค.ศ.
1974 เปนองค กรที่ทํ าหน าที่สืบสวนสอบสวนเพื่อทําหนาที่
โตตอบตอการกระทําการทุจริต มีหนาที่หลักในการพิจารณา
และไตสวนขอหาเกี่ยวกับการกระทําการทุจริตที่มีการรองเรียน
จากภาคประชาชน ซึ่งเปนหนวยงานที่มี การปราบปรามการ
ทุ จริ ตที่ มี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ดแห งหนึ่ งของโลก โดย
คณะกรรมการอิ สระต อต านการทุจริตของเขตบริ หารพิ เศษ
ฮองกง หรือ ICAC ไดนํากลยุทธในการแกไขปญหาการทุจริต
ภายในประเทศดวยแนวทางสามประสาน หรือ three - pronged
attackซึ่งเนนกลยุทธที่สําคัญ 3ดาน ไดแก
1. ด านการสื บสวน มี การจั ดตั้ งหน วยงานที่
รั บผิ ดชอบ คื อ สํ านั กงานฝ ายปฏิ บั ติ การ (Operations
Department) สื บสวนสอบสวนเพื่อทํ าหน าที่ โต ตอบต อการ
กระทําการทุ จริ ต มีหนาที่หลักในการพิจารณา และไต สวน
ขอหาเกี่ยวกับการกระทําการทุจริตที่มีการรองเรียนจากภาค
ประชาชน ดวยการตรวจสอบคํารองเรียนของประชาชนอยาง
ละเอียดทุกคํารอง มีการรายงานผลใหเจาของเรื่องทราบถึงผล
การดํ าเนิ นการภายในหนึ่ งอาทิ ตย นอกจากนี้ ยั งเก็ บรั กษา
ความลั บของผู ร องเรี ยนโดยถื อเป นความลั บขั้ นสู งของทาง
ราชการเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน จนประชาชน
รู สึ กไว วางใจและศรั ทธาในองค กรที่ ทํ าหน าที่ ป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ตว าเปนหนึ่งในองคกรที่นาเชื่ อถื อและ
สามารถพึ่งพาได
2. ด านการป องกั น มี การจั ดตั้ งหน วยงานที่
รับผิดชอบดานการปองกันการทุจริต (Corruption Prevention

Department) ขึ้นภายในประเทศ โดยเนนการขจัดโอกาสการ
กระทําการทุจริตเชิงระบบ(Systemic corruption)ทั้งในองคกร
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยองคกรดังกลาวจะทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานและขั้ นตอนการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานภาครัฐและประชาชนดวยการนําเสนอคําแนะนําใน
การปองกันการทุจริตแกองคกรภาคเอกชนในการตอสูกับการ
ทุจริต นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่
ของรั ฐที่ ทํ าหน าที่ เกี่ ยวกั บการปราบปรามการทุ จริ ตเข า
ตรวจสอบผูตองสงสัยในคดีทุจริตไดอยางเต็มที่ เชน สามารถ
เขาไปตรวจสอบบัญชีและตูนิรภัยของผูตองสงสัยได เรียกรอง
ใหผูตองสงสัยตองแสดงสถานการณทางการเงินโดยละเอียด
รวมตลอดถึ งเข าตรวจค นบ านพั กของผู ต องสงสั ยได ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการใหกับเจาหนาที่
รัฐที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสูงและมี
สวัสดิการที่ดีเพื่อปองกันไมใหตกเปนเหยื่อของอํานาจมืดได
โดยงาย มีการคัดเลือกผูนําองคกรและเจาพนักงานดานการ
ปราบปรามการทุจริตที่เปนคนมือสะอาดนาเชื่อถือ มีการออก
กฎหมายให เจ าหน าที่ รั ฐที่ มี ทรั พย สิ นมากและไม สามารถ
อธิ บายที่ มาที่ ไปได หรื อใช ชี วิ ตที่ หรู หราฟุ มเฟ อยเกิ นกว า
เงินเดือนที่ตนไดรับมาทําการชี้แจงตอศาล ถาไมสามารถชี้แจง
ได จะถู กตั้งข อหาวาทุ จริ ต ส งผลใหเจ าหน าที่ ของรั ฐไม ติ ด
รูปแบบการใชชีวิตหรูหรา ฟุมเฟอย อันเปนบอเกิดที่สําคัญ
ของระบบหนี้สินและปญหาทุจริตที่เรื้อรัง
3. ดานการใหความรู เขตบริหารพิเศษฮองกงเนน
นโยบายปองกันการทุจริตมากกวาการปราบปราม โดยการให
ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบดวยการเนนที่การตรวจสอบ
โดยองคกรภาคประชาชน มีการจัดตั้งกองประชาสัมพันธชุมชน
(Community Relations Department)ทําหนาที่หลักในการ
สร างทั ศนคติ ของประชาชนให ต อต านการทุ จริ ตและให
ประชาชนทําหนาที่คอยเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาที่รัฐดวย
วิธีการรองเรียน นอกจากนี้ยังใหการศึกษากับประชาชนและ
สาธารณะใหรับรูและเกิดความเขาใจถึงภยันตรายที่เกิดขึ้นจาก
ปญหาการทุจริตเพื่อใหประชาชนรวมกันตอตานและขจัดการ
ทุจริตใหหมดไป
3.1.5เครือรัฐออสเตรเลีย
ในเครือรัฐออสเตรเลีย มีองคกรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดจากการกระทําของ
ภาครัฐ คือ คณะกรรมการอิสระเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต (Independent Commission Against Corruption:
ICAC) และมีการบั งคับใชกฎหมายต อตานการคอรรัปชั่น ป
ค.ศ. 1988 (Anti- Corruption Commission Act 1988) ภายใต
กฎหมายฉบับดังกลาว กําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระเพื่อ
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ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ประกอบด วย กรรมการ
จํานวน 3คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดยรัฐมนตรี โดยบุคคลหนึ่ง
ต องเคยรั บตํ าแหน งผู พิ พากษา หรื อผู พิ พากษาประจํ าเขต
รวมถึงหัวหนาผูพิพากษา ประธานศาล หรือประธานศาลเขต
ประธานสภาทนายความ หรื อเคยทํ าหน าที่ รั กษาการแทน
ตําแหนงดังกลาวและกรรมการอีกจํานวน 2 คน ตองไมไดรับ
หนาที่เปนเจาหนาที่รัฐ ทั้งนี้ บุคคลที่เคยรับตําแหนงอัยการ
หรือเคยรับตําแหนงใดในกรมตํารวจ ไมสามารถไดรับการเสนอ
ชื่อในตําแหนงกรรมการได กรรมการสามารถดํารงตําแหนงได
ไม เกิ น 4 ป ตามที่ กํ าหนดในกฎการแต งตั้ ง แต ให สามารถ
ยอนกลับมาดํารงตําแหนงเดิมไดอีก
สําหรับเจาหนาที่ในองคกร กฎหมายกําหนดใหองคกร
สามารถแต งตั้ งบุ คคลใดที่ เล็ งเห็ นว ามี ประโยชน ในการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ในองคกรตามความถนัด โดยเจาหนาที่ใน
องคกรตองใชมาตรฐานของขอกําหนดเชนเดียวกับองคกร และ
เมื่อเจาหนาที่ไดรับการบรรจุเขาสูตําแหนงใหเจาหนาที่ไดรับ
สิทธิตามตําแหนงอยางเต็มที่ รวมถึงบํานาญและสิทธิพิเศษแก
ครอบครัวเชนเดียวกับเจาหนาที่สาธารณะ สวน “ลูกจางรัฐ”
หมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุตําแหนงเปนเจาหนาที่รัฐเปนการ
ถาวร กอนการไดรับตําแหนงในองคกร หากลูกจางรัฐไดรับการ
เสนอเขาทํางานในองคกร บุคคลนั้นตองทําตามขั้นตอนเชนการ
สมัครงานใหม หากเจาหนาที่องคกรถูกออกคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงเนื่องจากขาดราชการ ปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน หรือ
ทุจริต เจาหนาที่นั้นไมอาจไดรับสิทธิตามกําหนดไวในขอ (4)
เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนเจาหนาที่รัฐที่รับใชประชาชนเปนหลักและใหไดรับสิทธิ
และบํานาญตามที่กฎหมายกําหนด
3.1.6สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนหนึ่งในประเทศที่มีรูปแบบ
ทางวั ฒนธรรม รู ปแบบทางการเมื อง รวมตลอดถึ งรู ปแบบ
ทางการปกครองที่ คล ายคลึ งกั บประเทศไทย กล าวคื อ
สาธารณรั ฐเกาหลี เป นหนึ่ งในประเทศที่ มี ระบบอุ ปถั มภ ที่
หนาแนน นิยมการรวมศูนยอํานาจแบบเบ็ดเสร็จและเลนพรรค
เลนพวกรวมตลอดถึงมีการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง
ในทุกระดับชั้น (กรกช วนกรกุล,2556) แตสาธารณรัฐเกาหลี
กลับสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดอยางยอดเยี่ยมหลัง
ประกาศสงครามกั บป ญหาการทุ จริ ต แม ว าในป จจุ บั น
สาธารณรัฐเกาหลียังไมไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ
วาเปนประเทศที่ปลอดจากการทุจริตอยางสิ้นเชิง แตก็ไดรับ
การยอมรั บจากนานาอารยประเทศว าเป นประเทศที่ มี
พั ฒนาการด านการปราบปรามการทุ จริ ตที่ ยอดเยี่ ยม
สาธารณรัฐเกาหลีไดรับคะแนนความโปรงใสดานการปราบปราม

การทุจริตอยูที่ 5.4คะแนนจากคะแนนเต็ม 10คะแนน ถือเปน
อันดับ 39ของโลก และเปนอันดับที่ 9ของภูมิภาคเอเชีย
การประกาศสงครามกั บป ญหาการทุ จริ ต
ภายในประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อป ค.ศ.
2002จากการประกาศใชกฎหมายตอตานการทุจริต (The Anti
-Corruption Act)โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมา
หนึ่งชุดชื่อวาคณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตแหงชาติ
เกาหลี (Korea Independent Commission Against
Corruption)หรือ KICAC ซึ่งเปนหนวยงานระดับชาติ มีสถานะ
เที ยบเท ากระทรวงมี หน าที่ หลั กในการจั ดวางนโยบาย การ
ประเมินผลดานนโยบายตอตานการทุจริต การใหความคุมครอง
ปกปองแกผูแจงเบาะแส รวมตลอดถึงติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงภายในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีถือเปนอีกหนึ่งประเทศที่เนนแนวทางการ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปนหลัก ดวยการปฏิรูปความคิด
และจิตใจของเจาหนาที่รัฐและพลเมืองใหตอตานการทุจริตโดย
ใชแนวทางการลงโทษเจาหนาที่ที่กระทําความผิดในคดีทุจริต
อย างจริ งจั งและไม ไว หน า แม กระทั่ งประธานาธิ บดี และ
รั ฐมนตรี แห งรั ฐอั นเป นการสร างความน าเชื่ อถื อให กั บ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็สรางแรงจูงใจใหกับประชาชนโดย
การเสนอแนวทางใหประชาชนที่พบเบาะแสการทุจริตใหแจงไป
ยัง KICACซึ่งหากขอมูลที่แจงนั้นเปนประโยชนตอการปองกัน
การสู ญเสี ยอั นอาจจะเกิ ดขึ้ นตอรั ฐหรือเป นเรื่ องประโยชน
สาธารณะ ผูแจงจะไดรับรางวัลจากรัฐ โดยขอมูลของประชาชน
ที่แจงนั้นจะมีระบบปองกันและรักษาความลับของผูแจงใหเปน
ความลั บขั้ นสู งสุ ดของทางราชการ นอกจากนี้ ยั งมี การนํ า
รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนตัวชวยในการใหบริการตอ
คํารองขอตาง ๆ ของประชาชน อันเปนการลดโอกาสการทุจริต
ของเจาหนาที่
3.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย
3.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
สําหรับกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ประจําจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบดวยประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคน
หนึ่งและกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจริตประจํ า
จั งหวั ด ซึ่ งได รั บการแต งตั้ งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหนาที่เป น
เลขานุการ ผูมีสิทธิเขารับการสรรหากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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คื อ เป นผู มี ความซื่ อสั ตย สุ จริ ตเป นที่ ประจั กษ มี ความรู
ความสามารถและมีผลงานเปนที่ยอมรับในดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีสัญชาติไทย มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
บริบูรณ รับหรือเคยรับราชการในระดับไมต่ํากวาผูอํานวยการ
กองหรื อเที ยบเท าหรื อเป นผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ความรู และ
ประสบการณ หรื อมี ผลงานเป นที่ ยอมรั บในลั กษณะที่ เป น
ประโยชนตอการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
หรื อเป นผู ซึ่ งองค การพั ฒนาเอกชนหรื อองค กรวิ ชาชี พที่ มี
กฎหมายรั บรองและปฏิบัติงานมาอยางต อเนื่องเป นเวลาไม
นอยกวาสิบปโดยองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพให
การรับรอง และตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ คือ เปน
วิกลจริ ตหรื อจิ ตฟนเฟ อนไม สมประกอบ ต องคุ มขังอยูโดย
หมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ติดยาเสพติด
ให โทษ เป นบุ คคลลมละลาย หรือเคยเป นบุ คคลล มละลาย
ทุจริต ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมวาคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษหรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
อันถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือเคย
ถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรื อรัฐวิ สาหกิ จ เคยต องคําพิ พากษาหรื อคําสั่ งของศาลให
ทรั พย สิ นตกเป นของแผ นดิ นเพราะร่ํ ารวยผิ ดปกติ หรื อมี
ทรั พย สิ นเพิ่ มขึ้ นผิ ดปกติ หรื อเคยถู กถอดถอนออกจาก
ตําแหนงไมวาดวยเหตุใด
3.2.2ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ประกาศคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ฉบั บที่
72/2557 เรื่ อง การดํ าเนิ นการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 มีใจความวา เพื่อใหการดําเนินการ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ในสวนของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จั ง หวั ด เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย จึ ง สมควรแก ไ ข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ดังตอไปนี้
1) ในการแตงตั้งกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมี
จํานวนหาคน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอ
รายชื่อเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา
จังหวั ด ประกอบด วยบุ คคลดังตอไปนี้ คื อ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื อผู ช วยเลขาธิ การคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย อัยการ
จังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการ

สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด รองผูอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) และในกรณีที่มีกรรมการสรร
หาไมครบจํานวน ใหดําเนินการไปตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.
กําหนด และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูชวย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธานกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา
2) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ดังนี้
(1) สงเสริมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ
เพื่ อเผยแพรความรู ให ประชาชนในทุ กระดั บไดตระหนั กถึ ง
ผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการเพื่อการปองกันการ
ทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
สุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มอบหมาย
4.วิ เคราะห ป ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บ
คณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจริตประจํ า
จังหวัด
4.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัด ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. 2542
สําหรับการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด จําเปนที่จะตองมีการ
กํ าหนดเกณฑ กลางที่ จะใช เป นฐานในการพิ จารณาเพื่ อหา
แนวทางหรื อวิ ธี การปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บการใช อํ านาจตามที่
ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ดสามารถ
ดํ าเนิ นการได อย างเป นแบบแผนเดี ยวกั นหรื อปฏิ บั ติ ได
เหมือนกัน อันจะเปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ทํา
ใหการปฏิบัติหนาที่มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งเกณฑกลางในการ
ใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตยังเปนเครื่องมือชวยกําหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน (วิชา มหาคุณ
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,2552) อันจะทําใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเจตนารมณของกฎหมายและเปนไปตามความมุงหมายที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองการ เมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงานทางปกครอง
ที่ปจจุบันมีอยูจํานวน 28จังหวัด ดังนั้น เพื่อใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดในทุกจังหวัดเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
หรื อปฏิ บั ติ เหมื อนกั นและให การปฏิ บั ติ หน าที่ เป นไปใน
แนวทางเดี ยวกั น อั นจะเป นการช วยทํ าให สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายและบรรลุความมุง
หมายตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตองการ
จากที่ กลาวมาขางตน จะเห็ นได ว า การที่กฎหมาย
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดใหมีอํานาจหนาที่ในเขต
จังหวัด ไดแก ดําเนินการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตโดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวน
ราชการเพื่ อเผยแพร ความรู ให กั บประชาชนในทุ กระดั บได
ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต ดําเนินการเพื่อการปองกัน
การทุจริตโดยการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม เกี่ยวกับความซื้อ
สัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนในทุกภาคสวนมีสวน
ร วมในการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ดํ าเนิ นการ
พิ จารณาเสนอมาตรการ ความเห็ น หรื อข อเสนอแนะต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อประโยชน ในการป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การอื่ น ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย แตเมื่อพิจารณาจากเนื้อหา
ของกฎหมายดังกลาวแลวพบวา กฎหมายกําหนดเพียงอํานาจ
หน าที่ของคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ประจําจังหวัดโดยมิไดการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดไว ทําใหเกิดความไม
ชั ดเจนแน นอนในวิ ธี การปฏิ บั ติ หน าที่ เพราะเมื่ อไม มี การ
กํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การในการใช อํ านาจหน าที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ของแต ละจั งหวั ดต องใช ดุ ลพินิ จในการพิ จารณาถ อยคํ าใน
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่เพื่อกําหนดวิธีการ
ในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิบัติไมเหมือนกัน เชน การประสานขอความรวมมือจากสวน
ราชการหรือภาคประชาชนเพื่อดําเนินการดานการปองกันการ
ทุจริตในบางจังหวัดอาจทําเปนหนังสือราชการ แตบางจังหวัด
อาจประสานทางวาจาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับสวน
ราชการในฐานะที่ตนเคยเปนขาราชการระดับสูงภายในจังหวัด

หรือเคยเปนหัวหนาของสวนราชการนั้นมากอน ซึ่งกรณีเชนนี้
ยอมสงผลกระทบตอภาพลักษณของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อัน
เป นหน วยงานทํ าหน าที่ ในการตรวจสอบการใช อํ านาจรั ฐที่
จะตองมีความเปนกลาง แตการอาศัยความสัมพันธสวนตัวของ
คระกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
กรณีเชนนี้ยอมทําใหภาพลักษณความเปนกลางดังกลาวลดลง
นอกจากนี้ การที่ กฎหมายมิ ได กําหนดเกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด จะสงผลตอวิธีการในการใชอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
แลว ยังสงผลทําใหการกําหนดนโยบายเพื่อดําเนินการดานการ
ปองกันการทุ จริตของแต ละจั งหวั ดไม เหมือนกัน อั นส งผล
กระทบตอแนวทางดานการปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในภาพรวมที่ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปในแนวทาง
เดี ยวกั นได ทํ าให ไม สามารถประสานความร วมมื อด านการ
ป องกั นการทุ จริ ตระหว างจั งหวั ดได จึ งไม สอดคล องกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเจตนารมณ ข องกฎหมายที่ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ขึ้นทําหนาที่ดานการปองกันการทุจริตเพื่อชวยลดการกระทํา
ความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เพราะเมื่อ
ไม สามารถประสานความรวมมือดานการป องกันการทุจริ ต
ระหวางจังหวัดได ก็ไมสามารถสรางเครือขายภาคประชาชนที่มี
ขนาดใหญ และมี ประสิทธิภาพพอที่จะร วมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ จึงไมสามารถลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการลงได จึงทําใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ยังคงมี ปริมาณงานเปนจํ านวนมากอยูเชนเดิม และรั ฐยังคง
ได รั บความเสี ยหายจากการทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบในวง
ราชการอยูตอไป
จากที่ กลาวมาขางตน จะเห็ นได ว า การที่กฎหมาย
กํ าหนดแต เพี ยงขอบเขตอํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการ
ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ด โดยมิ ได
กําหนดการดําเนินงาน และมิไดกําหนดวาการดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่จะตองอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชา อนุมัติ
หรือสั่งการของบุคคลใด จนทําใหเกิดความไมชัดเจนแนนอนใน
วิธีการปฏิบัติหนาที่ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดในแตละจังหวัด
ปฏิ บั ติ ไม เหมื อนกั น ทั้ งยั งทํ าให การกํ าหนดนโยบายเพื่ อ
ดํ าเนิ นการด านการป องกั นการทุ จริ ตของแต ละจั งหวั ดไม
เหมือนกัน ทั้งกรณีดังกลาวยังเปนการที่กฎหมายไมมีความ
ชัดเจนถึงการดําเนินการเพื่อการใชอํานาจหนาที่อันถือเปนการ
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักกฎหมายที่ดี กรณีดังกลาวจึงสงผล
ให เกิ ดเป นป ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานของ
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ตามมาตรา 103/18 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
ดั งนั้ น จะเห็ นได ว า การที่ กฎหมายมิ ได บั ญญั ติ
เกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานของคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ทําใหวิธีการในการปฏิบัติ
หนาที่ของแตละจังหวัดปฏิบัติไมเหมือนกัน และการกําหนด
นโยบายดานการปองกันการทุจริตของแตละจังหวัดไมเปนไปใน
แนวทางเดี ยวกั นนั้ น จนส งผลต อความน าเชื่ อถื อในการใช
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และบางกรณีอาจทําให
ภาพลักษณความเปนกลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลดลงจน
อาจทําใหไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะเปน
อุปสรรคที่ทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่รัฐมีความ
ลําบากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการกําหนดนโยบายดานการปองกัน
การทุจริตของแตละจังหวัดที่ไมเปนไปในแนวทางเดียวกันยอม
ทําให ไม สามารถประสานความร วมมื อด านการป องกั นการ
ทุจริตระหวางจังหวัดไดจนทําใหไมสามารถสรางเครือขายภาค
ประชาชนที่ มี ขนาดใหญ และมี ประสิ ทธิ ภาพพอที่ จะร วม
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได จึงทําใหมาตรการดานการปองกัน
การทุจริตที่ไดไมกอใหเกิดประโยชนแกคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เทาที่ควร ดังนั้น เมื่อการขาดวิธีดําเนินการเพื่อการใชอํานาจ
หนาที่สงผลใหไมสามารถปองกันการกระทําความผิดฐานทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการลงไดเทาที่ควร ผลเสียจึงตกอยู
แก รั ฐที่ ยั งคงต องได รั บความเสี ยหายจากการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการอยางมากมายมหาศาลอยูตอไป
4.2 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความซ้ําซอนกัน
ระหว างอํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
สําหรับ ภารกิจทั้ ง 3 ดาน ไดแก ภารกิจดานการ
ปองกันการทุจริต คือ ภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน
การทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความ
ซื้อสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ภารกิจดานการปราบปราม
การทุจริต คือ ภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต สวนข อเท็ จจริงและสรุ ป
สํานวน พรอมทั้งนําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา กรณีมีการ
รองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด ใน
การไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมทั้งทําความเห็น
สงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื อง และในการไต ส วนและ
วินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด

ฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ หรื อกระทํ าความผิ ดต อตํ าแหน งหน าที่ ในการ
ยุติธรรม และภารกิจดานการตรวจสอบทรัพยสิน คือ ภารกิจ
เกี่ยวกับการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง แตในปจจุบันคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ดมี อํ านาจหน าที่ เฉพาะด านการ
ปองกันการทุจริต คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดจึงตองเปนผูกําหนดนโยบายและเปน
กลไกหลักในการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเจตนารมณตามที่กฎหมายกําหนด
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
และอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดาน
การปองกันการทุจริตบางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ มี
หนาทีใ่ นการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในเขตจังหวัด
ในการดํ าเนิ นการเพื่ อการป องกั นการทุ จริ ตและเสริ มสร าง
ทั ศนคติ และค านิ ยมเกี่ ยวกั บความซื่ อสั ตย สุ จริ ต และ
ดํ าเนิ นการให ประชาชนมี ส วนร วมในการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต แตมีฐานที่มาของอํานาจหนาที่ตางกัน
การกล าวคื อ อํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ดนั้ น มาจากการที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/18 กําหนดให
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการดานการปองกันการทุจริตไว
โดยตรง สวนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
นั้ น มาจากการที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศั ยอํ านาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว มาตรา 107
ที่ใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกประกาศแบงสวนราชการ
ภายในของสํานักงาน ป.ป.ช. ได มากอตั้งเปนสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด และกําหนดอํานาจหนาที่ทั้งดานการปองกัน
การทุ จริ ต ด านการปราบปรามการทุ จริ ต และด านการ
ตรวจสอบทรั พย สิ นไว ดั งนั้ น เมื่ อการดํ าเนิ นการด านการ
ปองกันการทุจริตของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดและของสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด มี
ลักษณะของงานและการใชอํานาจหนาที่เชนเดียวกันแตอาศัย
ฐานที่ มาของอํ านาจหน าที่ คนละมาตราในกฎหมายฉบั บ
เดียวกัน กรณีจึงเปนการที่หนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช
อํานาจหนาที่ซ้ําซอนกัน
สําหรับการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนกับสํานักงาน
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ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จึงสงผลทําใหขัดตอวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. 2542 เนื่ องจาก
วัตถุประสงคและเจตนารมณเดิมของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542ประกอบกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศั กราช 2550 ในอดีต มีความตองการให คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนหนวยงาน
สวนภูมิภาคทําหนาที่หลักในการปองกันการทุจริต ปราบปราม
การทุ จริ ต และตรวจสอบทรั พย สิ น โดยมี วั ตถุ ประสงค ให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเปนเพียงหนวยงานสนับสนุน
การทําหนาที่ ของคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัด แตในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอํานาจ
หน าที่ของคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ผลคือ
ทําใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดเหลือเพียงดานการปองกันการทุจริต
ภายในจั งหวั ดของตน ประกอบกั บการให อํ านาจสํ านั กงาน
ป.ป.ช.ประจําจังหวัดโดยประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงสงผล
ทําใหในทางปฏิบัติหนาที่หลักในดานการปองกันการทุจริตตก
เปนของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดที่อาศัยอํานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งในสวนการกําหนดนโยบาย
การดําเนินการตามแผนงานดานการปองกันการทุจริตเนื่องจาก
ต องมี การกํ าหนดตั วชี้ วั ดและรายงานผลต อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทุ กป ส งผลทํ าให อํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการ
ปองกันการทุจริตประจําจังหวัดจึงเปนเพียงการทําหนาที่ใน
สายงานสนับสนุนแทนที่จะเปนผูกําหนดนโยบายหรือผูปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด การกระทําดังกลาวจึงเปนเหตุทํา
ใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ดนอกจากจะมี หน าที่ ซ้ํ าซ อนกั บ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดังที่กลาวขางตน ยังสงผลทํา
ใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เจตนารมณของการกอตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดที่ตองการใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดเปนกลไกหลักในการทํา
หน าที่ ด านการป องกั นการทุ จริ ตและมี สํ านั กงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดเปนผูสนับสนุนการทําหนาที่นั้น
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการที่กฎหมาย
กํ าหนดอํ านาจหน าที่ ของคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับอํานาจหนาที่ดานการ
ป องกั นการทุ จริ ตของสํ านั กงาน ป.ป.ช. ประจํ าจั งหวั ด
บางสวนมีลักษณะเชนเดียวกัน แตอาศัยฐานที่มาของอํานาจ

หนาที่ตางกัน จึงเปนการที่หนวยงานภายใตสังกัดเดียวกันใช
อํานาจหนาที่ซ้ําซอนกัน อีกทั้งการที่กฎหมายแบงอํานาจให
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดมีอํานาจดานการปองกันการทุจริตในเขตจังหวัดแต
มิได บัญญั ติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตตองดํ าเนินการภายใตการควบคุ มบังคั บบัญชาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเปนการบริหารราชการในสวนกลาง
ยังเปนการไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักการแบงอํานาจ กรณี
ดังกลาวจึงสงผลใหเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความ
ซ้ําซอนกันระหวางอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดกับสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด
ดังนั้น จะเห็นไดวาการที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนกับ
อํานาจหนาที่ดานการปองกันการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.
ประจํ าจั งหวั ด ส งผลทํ าให คณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามการทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ดกลั บเป นหน วยงาน
สนั บสนุ นการทํ าหน าที่ ด านการป องกั นการทุ จริ ตให แก
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเจตนารมณ ของกฎหมาย อั นถื อเป นการทํ างานที่ไม มี
ประสิทธิผล ไมสามารถบรรลุความคาดหมายขององคกรและ
ประชาชนที่ตองการใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดทําหนาที่ในการปองกันการทุจริตใน
เขตจังหวัดเพื่อใหการทุจริตและประพฤติมิชอบในเขตจังหวัด
ลดลงได การกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการภายในจังหวัดจึงยังมีอยูและแพรหลายไปยังราชการ
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นตอไป จึงสงผลใหภาระการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยั งคงมี ปริ มาณเพิ่ มมากขึ้ นเป น
จํ านวนมาก ส งผลให ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลดลง สุดทายจึงสงผลใหรัฐ
ยั งคงต องเสี ยหายจากการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบในวง
ราชการอยูตอไป
4.3 ป ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกั บการกํ าหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดที่ไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา
ปจจุบันการพิจารณาคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวั ดนั้น จะตอง
คํานึงถึ งความสัมพันธ กับอํานาจหน าที่ ความรั บผิ ดชอบที่
ไดรับนั้นดวย เมื่อในอดีตคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง
สามดานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ ภารกิจดานการปองกัน
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การทุ จริ ต ด านการปราบปรามการทุ จริ ต และด านการ
ตรวจสอบทรัพยสิน เพื่อเปนการตอบแทนการทําหนาที่ ความ
รับผิดชอบดังกลาวคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดพิจารณาออก
ระเบียบกําหนดอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทน
อื่ นให กั บคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ประจําจังหวัดแตเมื่อตอมากฎหมายไดมีการปรับลดอํานาจ
หน าที่ของคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุ จริ ต
ประจําจังหวัดลงเหลือเฉพาะอํานาจดานการปองกันการทุจริต
เมื่ออํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดถูกปรับลดลง เพื่อให
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบสัมพันธกับอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงควรทบทวนอัตราคาตอบแทนใหกับ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมอีกครั้ง
จากที่ ก ล าวมาข า งต น จะเห็ นได ว า ในอดี ต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กําหนดใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ทั้งดานการปองกันการทุจริต ดานการปราบปรามการทุจริต
และดานการตรวจสอบทรัพย สิน โดยอํ านาจหนาที่ดานการ
ปราบปรามการทุจริต และดานการตรวจสอบทรัพยสิน เปน
อํานาจหนาที่ที่มีความรับผิดชอบอยางสูงเพราะเปนอํานาจ
หนาที่ที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูถูกตรวจสอบเนื่องจาก
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบการกระทํ าความผิ ดและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่จนถึงขั้นศาลมีคําพิพากษาวามี
ความผิดแลว ผลคือทําใหผูถูกตรวจสอบตองออกจากตําแหนง
หน าที่ ราชการ อาจมี โทษทางอาญา ทรั พย สิ นตกเป นของ
แผนดิน หรือตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง อีกทั้งการทําหนาที่
ทั้งสองดานดังกลาวยังอาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวั ดได เพราะการดํ าเนิ นการดั งกล าวมั กขั ดต อ
ผลประโยชนของผูตรวจสอบซึง่ สวนใหญมักเปนผูมีอิทธิพลใน
พื้นที่ เพื่อเปนการตอบแทนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ในภารกิจทั้งสามดานดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดออก
ระเบียบกําหนดใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดไดรับคาตอบแทนจํานวน 57,650บาทตอ
เดือน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ได รั บค าตอบแทนจํ านวน 47,240 บาทต อเดื อน และยั ง
กําหนดใหมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนอื่น เชน บําเหน็จ
ตอบแทน การประกันสุขภาพ เปนตน แตปจจุบันไดมีการปรับ
ลดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ดลงเหลื อเพี ยงอํ านาจหน าที่ ด านการ
ป องกั นการทุ จริ ต ซึ่ งเป นอํ านาจหน าที่ ที่ ไม ต องมี ความ

รับผิดชอบสูงเทากับภารกิจดานการปราบปรามการทุจริตและ
ด านการตรวจสอบทรั พย สิ นเพราะไม มี ผลกระทบต อสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชน เนื่ องจากเป นเพี ยงการหามาตรการ
ปองกันก อนที่ จะมีการกระทํ าความผิ ดเกิดขึ้ นและเปนการ
ทํางานในลักษณะการขอความรวมมือดวยความสมัครใจเทานั้น
ทั้งไมมี สวนใดที่ตองเขาไปเกี่ ยวของกับการดําเนินกระบวน
พิ จารณาคดี ของศาล ดั งนั้ น เมื่ ออํ านาจหน าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั งหวั ดลดลงแต ยั งคงอั ตราค าตอบแทนและสิ ทธิ
ประโยชนตอบแทนตาง ๆ ไวเชนเดิม จึงทําใหอํานาจหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบไม สั ม พั นธ กั บอั ต ราค าตอบแทนที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไดรับในอัตราที่คอนขางสูง
นอกจากนี้ การที่อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
ลดลงจะไม สั มพั นธ กั บอั ตราค าตอบแทนที่ คณะกรรมการ
ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ าจั งหวั ดได รั บที่
คอนขางสูงแลว เมื่อพิจารณาประกอบกับการทําหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ที่มีปญหา ทั้งการที่กฎหมายมิไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินงานทําใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําจังหวัดของแตละจังหวัดตองใชดุลพินิจพิจารณา
ถอยคําในบทบั ญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่ ไวเพื่ อ
กําหนดวิธีการในการใชอํานาจหนาที่เอง สงผลใหวิธีการในการ
ปฏิบัติหนาที่ในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และทําใหนโยบาย
ดานการปองกันการทุจริตในแตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จนทําใหการปฏิบัติหนาที่ไมมีความนาเชื่อถือ และ
บางกรณีการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามความวัตถุประสงค
และเจตนารมณ ของกฎหมายกั บไม ก อให ประโยชน ต อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบกั บการที่ คณะกรรมการ
ปองกั นและปราบปรามการทุจริตประจําจั งหวั ดมีอํ านาจ
หนาที่ซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดในดานการ
ป องกั นการทุ จริ ต ดั งนั้ น เมื่ อวั ตถุ ประสงค ที่ กฎหมาย
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ า จั ง หวั ด ขึ้ น เพื่ อ ช ว ยแบ ง เบาภาระงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีเปนจํานวนมาก เพื่อใหการทํางาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไดมีประสิทธิภาพ แตจากสภาพ
ป ญหาดั งกล าวมาข างต นเห็ นได ว าการทํ าหน าที่ ของ
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตประจํ า
จังหวัดไมสามารถบรรลุวัตถุ ประสงคและเจตนารมณของ
กฎหมาย อีกทั้งยังไมสามารถตอบสนองความตองการของรัฐ
และประชาชนที่ตองการใหการดําเนินการดานการปองกัน
การทุจริตชวยลดการกระทําความผิดฐานทุจริตและประพฤติ
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มิ ชอบในวงราชการลงได การทํ างานของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจึงถือวาไมมี
ประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการที่กฎหมายปรับ
ลดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดลดลงแตยังคงอัตรา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตอบแทนตางๆ ไวเชนเดิม ทํา
ให อํ านาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบไม สั มพั นธ กั บอั ตรา
คาตอบแทนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจํ าจั ง หวั ดได รั บ ประกอบกั บการทํ า หน าที่ ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ที่มีปญหาทั้งการที่กฎหมายมิไดกําหนดวิธีดําเนินงาน ทําให
วิธีการในการปฏิบัติหนาที่ในแตละจังหวัดไมเหมือนกัน และ
การกําหนดนโยบายทําใหนโยบายดานการปองกันการทุจริตใน
แตละจังหวัดไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับการที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดใน
ด านการป องกั นการทุ จริ ต ทํ าให การปฏิ บั ติ หน าที่ ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ไมสอดคลองกับทฤษฎีหลักประสิทธิภาพหรือทฤษฎีหลักความ
คุมคา กรณี จึงสงผลให เกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัดที่ไมสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพ
หรือหลักความคุมคา
ดังนั้น จะเห็นไดวา กฎหมายปรับลดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ลงแต ยั งคงอั ตราค าตอบแทนไว เท าเดิ ม ประกอบกั บการที่
หนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตยังมี
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไมมีกําหนดวิธีการดําเนินงาน
และการมี อํ านาจหน าที่ ซ้ํ าซ อนกั บอํ านาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการสํ านั กงาน ป.ป.ช. ทํ าให การทํ าหน าที่ ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
เปนไปโดยไมมีประสิทธิภาพ และหนาที่ดังกลาวสามารถให
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดดําเนินการแทนได จึงเปนการ
ใชจายงบประมาณที่ไมคุมคา ไมเกิดประโยชนสูงสุด จึงสงผล
ใหรัฐตองแบกรับภาระงบประมาณคาใชจายเปนจํานวนมาก

แต มิ ได รั บผลตอบแทนเป นการลดการกระทํ าความผิ ดฐาน
ทุจริตและประพฤติมิ ชอบในวงราชการไดเทาที่ควร และรั ฐ
ยังคงตองเสียหายจากทุจริตและประพฤติมิชอบอยูตอไป
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