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This study aimed to find (1) forms of corruption found in the project of enhancing
villages’ potential and strengthening grass-root economy under people’s state
approach and (2) corruption causes found in the project. This study was conducted
qualitatively and interview among three sample groups, (1) provincial officers, (2) subdistrict headman, village headman and its assistants, and council members of the subdistrict administrative organization including general villagers, and (3) contractors with
entrepreneurs, was employed for data collection. The findings were indicated as
follows:
1. There were three forms of corruption found in the project. Firstly, performances
of the projects were not consistent with project specifications and agreements.
Secondly, procurement costs were immoderate as the villagers were hired to perform
the project, by 10-20% higher than the normal price resulted from higher transportation
and product costs. Also, the project was intervened by private contractors by offering
an illegal payment to the village headman for getting the job. Lastly, ignorance of
duties, unlawful performances, and conflict of interests were found.
2. Corruption causes found in the project of enhancing villages’ potential and
strengthening grass-root economy under people’s state approach consisted of three
aspects. Firstly, specifications of the project, short periods of project operation, and
simultaneous operation nationwide contributed to higher prices of products, accessories,
and services. Secondly, the committee responsible for goods receipt inspection was
unskillful and some members in the committee were relatives and closely acquainted,
leading to a conflict of interests and corruption. Lastly, slipshod inspection and a flexible
monitoring by the inspection department were found as this project was considered
as an urgent scheme of National Council for Peace and Order (NCPO).
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีแนวนโยบายสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และความแตกต่างด้านรายได้ของประชาชนด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายงบประมาณ
ลงไปสู่ชนบทระดับตําบล และหมู่บ้าน นับตั้งแต่โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ
ห้าล้านบาท) โครงการเพิ่มสินเชื่อให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงิน 60,000 ล้านบาท และ
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ
สองแสน) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของตนเอง ด้วยการคิดค้นปัญหาผ่านกระบวนการ
ประชาคมแล้วเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ
โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
โดยโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักดําเนินโครงการฯ โดยให้คณะกรรมการระดับอําเภอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ
ซึ่งในพื้นที่ นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ดําเนินโครงการฯ ภายใต้กรอบ
แนวคิด เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ทําโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ข องประชาชนทุ ก
หมู่บ้านทั่วไทย”
แนวทางการดําเนินโครงการ มุ่งเน้นโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการสร้าง
การรับรู้ให้ แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการพั ฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม กระจายรายได้ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วง
ฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกัน
โดยกําหนดเป้าหมายดําเนินการในพื้นที่ 74,588 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ จัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละ
ไม่เกิน 2 แสนบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท กําหนดระยะเวลาดําเนินการภายใน 90 วัน
โดยมอบหมายคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักในการสั่งการ กํากับดูแล
ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจําทุกเดือน

2
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื ่อ ขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจํ า ปีง บประมาณ 2560 ตามที่
กระทรวงการคลัง เสนอ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยสาระสําคัญของเรื่อง
ตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ สรุปได้กว่า กระทรวงการคลังรายงานว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจําปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือ
การดํา เนิน กิจ การสาธารณประโยชน์ข องหมู่บ้า น ซึ่ง กลุ่ม เป้า หมายมีจํา นวน 74,655 หมู่บ้า น
ระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 3 เดือน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ทั้งนี้มติการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะต้องใช้เม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากผ่านหมู่บ้าน จํานวน 74,655 แห่งทั่วประเทศ โดยจะจ่ายเงินให้หมู่บ้านละ 250,000 บาท
หรือคิดเป็นวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้รวม 18,663 กว่าล้านบาท เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านนําเงินดังกล่าว
ไปลงทุนในโครงการขนาดเล็ก ตามแนวทางประชารัฐ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งโครงการนี้เป็น
โครงการที่รั ฐ บาลเห็ น ว่ า ควรดํา เนิน การต่อ เนื่อ ง จากปีง บประมาณ 2559 เพราะทํา ให้เ กิด
เงินหมุนเวียนและยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559
รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณให้หมู่บ้านทั่วประเทศหมู่บ้านละไม่เกิน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน
14,931 ล้านบาท
สําหรับการดําเนินโครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ทุกโครงการ
ยังต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านและแนวทางการดําเนินโครงการเหมือนกับ
โครงการหมู่บ้า นละ 2 แสนบาท เมื่อปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา โดยโครงการหมู่บ้านละ
2.5 แสนบาท ทางกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักการเบื้องต้น ไว้ว่า เมื่อหมู่บ้านได้รับแจ้งจาก
อําเภอแล้วให้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยใช้หลักเกณฑ์การประชุมประชาคมเช่นเดียวกับโครงการ
คปช. หรือโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท เมื่อปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ
ในการดําเนินการจํานวน 3 คณะ คณะละ 3 คนไม่ซ้ํากัน คือ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทํา
บัญชี คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และพิจารณาคัดเลือกโครงการ
หมู่บ้านละ 1 โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ ดังนี้ ต้องเป็นโครงการที่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นโครงการลักษณะเช่นเดียวกับโครงการ คปช. หรือ
โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ปี 2559 เน้นหมู่บ้านดําเนินการเอง เป็นโครงการที่ใช้แรงงานคน
ไทยในพื้นที่หมู่บ้าน หากไม่เพียงพอให้ใช้แรงงานในตําบลหรือในอําเภอ แต่ต้องอยู่ภายในจังหวัด
เดียวกันกับหมู่บ้าน
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หมู่บ้านสามารถรวมงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างหมู่บ้านภายในตําบลเดียวกันได้ ให้รวมได้ตั้งแต่ 2 หมู่บ้านขึ้นไป โดยหมู่บ้านที่จะรวม
จะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นชอบรวมงบประมาณก่อน จึงจัดให้มีการประชุม
ประชาคมร่วมกันระหว่างหมู่บ้านที่ขอรวมงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการทั้ง 3 คณะร่วมกัน ทั้งนี้การควบรวมไม่สามารถรวมระหว่างตําบลได้
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โครงการหมู่บ้านละ 250,000 บาท ครั้งนี้สามารถจัดทําโครงการฝึกอาชีพฯ ได้ โดยโครงการนั้น
สามารถจัดซื้อวัสดุฝีกประกอบการฝึกอบรมได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการที่
หมู่บ้านจะดําเนินการ หรือจะเป็นโครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ํา โดยห้ามดําเนินการแบบจ้างเหมา และให้ใช้แรงงานในหมู่บ้านเป็นหลัก นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้แต่ละหมู่บ้านจัดทําโครงการในลักษณะศึกษาดูงาน แต่ต้องเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือศูนย์การพัฒนาฯ โดยให้มีส่วนราชการเป็นผู้ประสานงานและอํานวยความสะดวก
ในการเดินทาง ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจ้างเหมา ให้ทําก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
สําหรับข้อห้ามการดําเนินโครงการหมู่บ้านละ 250,000 บาท กรมการปกครองกําหนดห้ามไม่ให้
ดําเนินโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม วัด สถานศึกษา สถานที่ของทางราชการ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจให้
ใช้สถานที่นั้น ๆ ก่อน รวมทั้งห้ามมิให้ดําเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ยกเว้นการซ่อมแซมสิ่งที่มี
อยู่แล้วบนที่สาธารณประโยชน์นั้น นอกจากนี้ยังห้ามการจัดซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
จําเป็นเพื่อประกอบโครงการหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในหมู่บ้าน แต่จะต้องมี
แผนการบํารุงรักษา แผนการใช้งาน และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. หรือมีคณะกรรมการของ
หมู่บ้านเข้ามารับผิดชอบที่ชัดเจนในการใช้งาน บํารุงรักษา ครุภัณฑ์ ตามโครงการ นอกจากนี้ยังห้าม
จัดซื้อยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด แผงโซล่าเซลล์ ของที่ผ่าน
การใช้งานแล้ว หรือเครื่องออกกําลังกายที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (เชียงใหม่นิวส์, 2559: เว็บไซต์)
โดย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจําปี 2560
(โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ
โดยในวาระแรก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงที่มาของการดําเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสาธารณประโยชน์
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นไปความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ มีเป้าหมายดําเนินการในหมู่บ้านทั้งหมด 74,655 หมู่บ้าน
ทั่ว ประเทศ โดยสนับ สนุน งบประมาณให้ห มู่บ้า นละ 2.5 แสนบาท เป็น งบประมาณรวมทั้ง สิ้น
18,760 ล้านบาท กรอบระยะเวลาดําเนินการภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 31 มกราคม 2560
สํ าหรั บ ขั้ น ตอนการเสนอโครงการนั้ น จะเป็ น ไปในลั ก ษณะเดี ย วกั นกั บ โครงการหมู่ บ้า นละ
2 แสน โดยส่วนที่สําคัญ คือ จะต้องให้ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกและ
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จัดทํารายละเอียดโครงการ รายงานให้อําเภอทราบ เพื่อให้ “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาอําเภอ
แบบบูรณาการ” ร่วมกับ หน่วยงานทหารในพื้นที่ พิจารณาอนุมัติ และส่งผลพิจารณาให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบ และส่งให้สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาเห็นชอบและแจ้งผลให้จังหวัด
ทราบต่อไป
โดยโครงการที่สามารถดําเนินการได้แบ่งเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านเศรษฐกิจ เช่น ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนมีงานทํา 2) ด้านสังคม เช่น โครงการด้านสาธารณสุข การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) ด้านสาธารณะประโยชน์อย่างอื่น เช่น โครงการพัฒนา
แหล่งน้ําเน้นใน 3 ลักษณะ คือ ซ่อม - เสริม - สร้าง โดยให้อําเภอปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการน้ําในหมู่บ้าน เช่น การขุดสระน้ํา
ทําฝายเก็บกักน้ํา ถังเก็บน้ํา ซ่อมแซมฝายเก็บน้ํา และขุดเจาะบ่อบาดาล ขยายประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
โดยทุกโครงการหรือกิจกรรมจะต้องดําเนินการในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องมี
ความพร้อม และได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเท่านั้น และจะต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และช่วยกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจในระดับพื้นที่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี,
2560: เว็บไซต์)
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ได้มีการดําเนินชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ได้ปรากฏข่าวการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดําเนินโครงการมา
โดยตลอด อาทิ กรณีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ชาวบ้านโนนนาค หมู่ที่ 14 ตําบลบัวบาน อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 10 คน นําโดยนางวิจิตร อุดมนิวิ รวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านโนนนาค ซึ่งใช้งบประชารัฐ หรือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จํานวนเงิน 250,000 บาท และดําเนินการโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน
โดยชาวบ้านระบุว่าผู้นําหมู่บ้านเป็นผู้รับเหมาทําเอง และงบประมาณ 250,000 บาท นั้นตามที่
ช่างประมานการราคาไว้ความยาวของถนนไม่น้อยกว่า 3,824 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.10 เมตร
แต่มีการทําจริงเพียง 1,000 เมตรเท่านั้น จึงทําให้ถนนความยาว 2,824 เมตร หรือ กว่า 3 กิโลเมตร
กลายเป็นถนนผี จึงเรียกร้องให้ทางจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรม สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ
นางวิจิตร อุดมนิวิ ชาวบ้านโนนนาค กล่าวว่า เมื่อปี 2558 บ้านโนนนาคได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในโครงการยกระดับศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่างบประชารัฐ จํานวนเงิน 250,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความเห็นที่จะดําเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน จากนั้นดําเนินการทันที โดยการ
นําเอาหินลูกรังมาเทลงตามถนนสายต่าง ๆ ในหมู่บ้านแล้วปรับเกรดจํานวน 5 สาย ความยาวสายละ
ประมาณ 200 เมตร รวมแล้วประมาณ 1,000 เมตร
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นางวิจิตร อุดมนิวิ กล่าวต่อว่า ระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จชาวบ้านเห็นความ
ผิดปกติหลายอย่าง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต เนื่องจากการนําหินลูกรังมาเทนั้น ผู้รับเหมามักจะทํา
กลางคืน และหินลูก รังส่ว นใหญ่ที่นํา มาเท ก็มีแ ต่ดินทราย ไม่ใ ช่หิน ลูกรัง อย่างไรก็ต ามจากการ
ตรวจสอบพบว่า ผู้ที่รับ เหมางานครั้ง นี ้ก ลับ เป็น ผู้นํา ในชุม ชน อีก ทั้ง เท่า ที่ต รวจสอบงบประมาณ
ประชารัฐจํานวน 250,000 บาท ตามที่ช่างประมาณการราคาไว้จะได้ความยาวของถนนไม่น้อยกว่า
3,824 เมตร หรือประมาณเกือบ 4 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.10 เมตร แต่ความจริงถนนลูกรัง
ในหมู่บ้านมีเพียง 5 สาย แต่ละสายมีความยาวประมาณ 200 เมตรเท่านั้น รวมแล้วประมาณ 1,000 เมตร
ซึ่งการที่เบิกเงินการทําถนนไป 3,824 เมตร เท่ากับว่าถนนในหมู่บ้านโนนนาคเป็นถนนผีจํานวน
2,824 เมตร ซึ่งเรื่องดังกล่าวชาวบ้านได้เข้าไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมกลับอําเภอยางตลาดแล้ว
และเข้าไปสอบถามความคืบหน้าหลายครั้ง แต่กลับได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีตําแหน่งเป็นถึง
ปลัดว่า “หินลูกรังตรวจสอบไม่ได้ เพราะฝนตกได้ชะเอาหินลูกรังหายไปหมดแล้ว ส่วนระยะความยาว
ก็ตรวจสอบไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่ช่าง ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ถึงจะมีข้อสรุปให้” ซึ่งเป็นการบ่งบอก
ถึงความไม่ เป็น ธรรมกั บประชาชน ดั ง นั้น ชาวบ้า นจึง ขอเรีย กร้ อ งให้ พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี และทาวงจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานด้านการตรวจสอบ ทั้ง สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และ
คณะกรรมการธรรมาภิบ าลลงพื้น ที่ต รวจสอบ เพื่อ ไม่ใ ห้ง บประมาณ ซึ่ง เป็น เงิน ภาษีข องพี่น้อ ง
ประชาชนเสียเปล่า (สํานักข่าวทีนิวส์, 2560: เว็บไซต์)
หรือ กรณีเมื่อวันที่ 18 ตุลาตม 2560 นายอุดร สารีเพ็ง อายุ 59 ปี ชาว หมู่ที่ 14 บ้านลือ ตําบลลือ
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเป็นแกนนําชาวบ้านกล่าวเปิดใจว่า ตนเป็นปราชญ์ชุมชน
ตนทนต่อการกระทําของ ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสมชัย แสนสิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านลือ ตําบลลือ อําเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ไม่ได้เพราะการทําหน้าที่ โดยไม่บําบัดทุกข์ บํารุงสุข แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและมีการทํางาน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ รอบที่ 1 โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างแล้วใช้ไม่ได้ไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน ใช้จ่ายงบประมาณ ในการก่อสร้าง 250,000 บาท และยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ รอบที่ 2 ยิ่งเห็นมีการทุจริต ที่ชัดเจน เป็นประจักษ์
คือเบียดบังเอาประโยชน์ใส่ตนโดย เอาฝารองท่อ บ่อซีเมนต์ สําหรับปลูกต้นมะนาว ตามโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ รอบที่ 2 มากกว่า
ร้อยแผ่น
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่ออธิบาย
ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ และสาเหตุในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยเลือกศึกษาจากกรณีการดําเนิน
ของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในเขต
พื้นที่อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยเหตุผลสําคัญที่ผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในเขตพื้นที่อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีนั้น
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เนื่องจากว่าผลการดําเนินการพบลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีข้อร้องเรียนทั้งที่ปรากฏเป็นหลักฐาน และ
ไม่เป็นปรากฏเป็นหลักฐานหรือไม่กล้าให้ข้อมูล อาทิ กรณีหนังสือ บันทึก ป.ค.14 ที่ว่าการอําเภอ
ดอนมดแดง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ถ่อยคํากรณีมีการร้องเรียน นางนวลจันทร์ ผลาพร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) โดยนายวินัย บัณกาที เลขที่บัตร
ประชาชน 3 3415 010950 81 3 เกิดปี 2503 อายุ 57 เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ที่อยู่
เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี อาชีพทําการเกษตร ได้ให้
ถ้อยคําต่อคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรายชื่อคณะกรรมการท้ายบันทึกนี้ ได้ร้องเรียน
นางนวลจันทร์ ผลาพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท)
จึงเป็นที่มาในการศึกษาวิจัยดังกล่าว
1.2 คําถามการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีคําถามการวิจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1.2.1 การทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ มีลักษณะที่สําคัญอย่างไร
1.2.2 ในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีสาเหตุที่สําคัญอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1.3.1 ศึกษาลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
1.3.2 ศึ ก ษาสาเหตุ ใ นการทุ จ ริ ต ในการดํ า เนิ น ของโครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาลักษณะและสาเหตุในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่ อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัยในครั้งนี้คือ แนวคิดทฤษฎีการคอรัปชั่น
และแนวคิดหลักธรรมาภิบาล
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่สําคัญ ดังนี้
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โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่สําคัญ ดังนี้
การวิจัย เรื่อง ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึก ษาในเขต อํา เภอดอนมดแดง จังหวัดอุบ ลราชธานี
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูล
จากคดีการทุจริตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง(document research) ดังนี้
1.5.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้
ข้อมูลที่สําคัญ (key informants) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น กลุ่มผู้นําท้องถิ่น ได้แก่ กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําประชาชนที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) ผู้รับเหมา
เป็นต้น เพื่อศึกษาลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และสาเหตุในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดําเนินการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interviews) เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ลักษณะปลายเปิด (openended questions) จํานวนทั้งสิ้น 19 คน
1.5.2 ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง(document research) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.5.2.1 ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (primary sources) ได้แก่ เอกสาร บันทึกและรายงานที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี
1.5.2.2 ข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary sources) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์
เอกสารงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ และเอกสารงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การวิจัยจํากัดขอบเขตไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1.6.1 ด้านเนื้อหา กําหนดขอบเขตไว้เฉพาะเรื่อง ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการ
ยกระดับ ศั ก ยภาพหมู่บ้ า นเพื่อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ และสาเหตุ
ในการทุจริตในการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ
1.6.2 ด้านพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในเขต อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี เลือกลงพื้นที่สํารวจข้อมูลทั้งหมด 3 ตําบล มีจํานวนหมู่บ้านที่เลือกลงพื้นที่
สัมภาษณ์ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน
1.6.3 ด้า นเวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดําเนินการวิจัย จํากัดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการเขียนรายงาน
ผลการศึกษา ทั้งหมด 8 เดือน คือ มิถุนายน 2560 - มกราคม 2561
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ทราบลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
1.7.2 ทราบสาเหตุ ใ นการทุ จ ริ ต ในการดํ า เนิ น ของโครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
1.7.3 ทราบตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดําเนินโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
1.7.4 ผลการวิ จัย นํา ไปสู่ก ารพัฒ นาการออกแบบโครงสร้ า งและวิธี ก ารในการแก้ ไ ขปัญ หา
การทุจริตคอร์รัปชั่นในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีศัพท์สําคัญที่ต้องนิยามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้
1.8.1 คณะกรรมการระดับอําเภอ หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) และ
หน่วยทหารในพื้นที่
1.8.2 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ คณะกรรมการกลาง
หมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
1.8.3 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ที่มี
คณะกรรมการหมู่บ้าน ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2559 จํานวน 74,588 หมู่บ้าน
1.8.4 ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมายถึง การใช้อํานาจในฐานะที่เป็นคณะกรรมการการ
ดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือพรรคพวกเครือข่าย หรือประโยชน์อื่นใดอันมิ
ควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น

บทที่ 2
กรอบแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้จะนําเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัย
เรื่อง “ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี
ที่สําคัญ 2 แนวคิด คือ
2.1 แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) นํามาอธิบายแนวทางที่หน่วยงานของภาครัฐ
พยายามผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) ในกิจการ
บ้านเมืองอันได้แก่ การปกครองที่ใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ
และความคุ้มค่า ซึ่งแน่นอนว่าการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีจะไม่มีทางประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หากระบบ
ราชการยังมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมแบบเดิม
2.2 แนวคิดการคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะฐานแนวคิดการคอร์รัปชั่นของนักวิชาการในประเทศไทย
มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบแนวทางการศึกษา มุมมองการวิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
การคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย เพื่อนําไปสู่การถกเถียง สร้างความเข้าใจกับผลการศึกษาวิจัยเพื่อ
นําไปสู่การเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
โดยลําดับการนําเสนอประกอบด้วย แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิด
การคอร์รัปชั่น ความเป็นมาและขั้นตอนการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลําดับ
2.1 แนวคิดหลักธรรมาภิบาล
ความเป็นมาในการนําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มาพัฒนาระบบการบริหารในประเทศไทย เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มี
ส่วนผลักดันให้เกิดกระแสความสนใจในการปฏิรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการ การปรับ
บทบาทภาครัฐ และที่สําคัญเกิดกระแสการตื่นตัวในการสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance)
และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในสังคมไทย อันเป็นผลมาจากการจัดการที่ผิดพลาด
การขาดกรอบด้านศีลธรรม (Moral Framework) และจรรยาบรรณวิชาชีพ ขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์
ได้สร้างกระแสตื่นตัวในระดับสากล แนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่ (Neoliberism) ส่งผลให้มีการเปิดเสรีและ
การขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติ และทําให้รัฐบาลต้องปรับโครงสร้าง บทบาทภารกิจ ปรับแก้กฎเกณฑ์
เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยมาทําหน้าที่จัดการด้านสาธารณะ ปรับบทบาทของรัฐจากการ
ปกครองประชาชนมาเป็นการประสานประโยชน์ให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทําให้เกิด
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การพัฒนาการเมืองและการวางรากฐานธรรมาภิบาลที่ปรากฏอยู่ในกรอบกติกาใหม่ ๆ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2540 (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2546: 43-44)
ธรรมาภิบาลมีที่มา 3 ประการได้แก่ ประการแรก เจตนารมณ์ของนักคิดที่ปรารถนาเห็นมนุษย์
มีระบบการปกครองที่ดีและเป็นธรรม จึงพยายามคิดรูปแบบการปกครองรูปแบบใหม่ขึ้น ประการที่สอง
การเสนอของธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งเป็นองค์การที่ให้
ความสําคัญต่อธรรมาภิบาลเพราะจากประสบการณ์ได้รับจากการเข้าไปจัดการหนี้สินในประเทศกําลัง
พัฒนา พบว่าความสามารถในการใช้หนี้สินขึ้นอยู่กับจริยธรรม ความโปร่งใสของผู้นําและเพื่อสร้าง
หลักประกันในการลดหนี้สูญและลดผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้น มาตรการที่จะใช้ควบคุมลูกหนี้ได้
จึงต้องสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศลูกหนี้มีธรรมาภิบาล ประการที่สาม ปัญญาชน นักคิด นักการเมือง
หรือเทคโนแครตที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกนําเอาความรู้เรื่องธรรมาภิบาลไปใช้เผยแพร่มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับสภาพสังคมไทยโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การปกครองที่ดี เช่น แนวคิด
“ธรรมรัฐ” เสนอโดย ธีรยุทธ บุญมี โดยเน้นผนึกพลังประชาสังคม และความหลากหลายในการสร้าง
ธรรมรัฐในระดับสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือ “ธรรมราษฎร์” เสนอโดย อมรา พงศาพิชญ์
ที่เสนอทัศนะว่า Good Governance ควรพัฒนาลึกไปถึง “มนุษยธรรม” มีหลักปกครองที่มีเป้าหมาย
เพื่อความเป็นธรรมของราษฎร (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2546: 43-45)
นิยามความหมายที่สะท้อนถึงสาระสําคัญของของธรรมาภิบาล (Good Governance) ในบริบท
สังคม การเมืองและการบริหารของไทยอาจสรุปประเด็นหลักได้ดังนี้ (ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2546:
45-46)
(1) การบริหารบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิของพลเมืองอย่างเสมอกัน มีระบบ
ตัวแทนของประชาชนที่สะท้อนความคิดเห็นของผู้คนได้อย่างเที่ยงตรง มีรัฐบาลที่ใช้อํานาจอย่างที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
(2) ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมที่มีความถูกต้องเป็นธรรม โดยรัฐและธุรกิจมีความโปร่งใส
มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และภาคสังคมเข้มแข็ง ประเทศมีกําลังขับเคลื่อนที่ถูกต้อง
เป็นธรรม โดยการถักทอทางสังคมสร้างพลังทางสังคมเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศชาติ
(ประเวศ วสี, 2541: 4)
(3) ผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรม ซึ่งบุคคลทั้งในสถาบันภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน
เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถ
สร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กับประชาชน
(4) กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไปในการ
ที่จะทําให้การบริหารงานราชการแผ่นดินดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม คุณธรรม
ความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น (ธีระยุทธ
บุญมี, 2541: 17)
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ นําไปปฏิบัติ ประกอบด้วย (ไพโรจน์
ภัทรนรากุล, 2546: 46-47)
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(1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
(2) หลักคุณธรรม (Integrity) โดยการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์และจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบ
อาชีพซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ
(3) หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงการทํางานของคนในองค์การทุกองค์การให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ชัดเจน
(4) หลักการมีส่วนร่วม (Public Participation) ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ อาทิ การแจ้งความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ และการแสดงมติ เป็นต้น
(5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึก
ในการรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
(6) หลักความคุ้มค่า (Value of Money) ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลก
สอดคล้องกับข้อสรุปของ ทศพล ศิริสัมพันธ์ (2549) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ได้สรุป กระบวนทัศน์ (paradigm) วัฒนธรรม
และค่านิยมใหม่ของข้าราชการว่า เป้าหมายสําคัญในการปฏิรูประบบราชการ ก็คือการก่อให้เกิด
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) ในกิจการบ้านเมืองอันได้แก่ การปกครองที่ใช้
หลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งแน่นอนว่าการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดีจะไม่มีทางประสบผลสําเร็จได้ หากระบบราชการยังมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยมแบบเดิม
โลกยุคใหม่จึงต้องพัฒนาข้าราชการไทยไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะกับระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี คือ ข้าราชการต้องเป็นผู้ที่ทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยัน ตั้งใจทํางานมีศีลธรรม คุณธรรม
ปรับตัวได้ทันโลก รับผิดชอบต่อผลงาน มีใจและการกระทําที่เป็นประชาธิปไตย และทํางานมุ่งเน้น
ผลงาน เพื่อให้ระบบราชการไทยมีความเป็นเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศได้ในยุคโลกาภิวัตน์
โดยระบบราชการไทยได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
และค่านิยมของระบบราชการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นกรอบในการประพฤติ
ปฏิบัติของข้าราชการ มีดังต่อไปนี้ (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549: 316-319)
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(1) ทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี (integrity) หมายความถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยก
เรื ่อ งส่ว นตัว ออกจากหน้า ที ่ก ารงาน ไม่ม ีค วามขัด แย้ง กัน ระหว่า งผลประโยชน์ส ่ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
มีจิตสํานึกต่อ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการและประชาชน และพร้อมจะรับผิดเมื่อทํางานผิดพลาดและยินดีแก้ไข
(2) ขยัน ตั ้ง ใจทํ า งาน (activeness) หมายความถึง การปฏิบ ัต ิห น้า ที ่เ ต็ม ความสามารถ
ไม่เกียจคร้าน ทํางานในเชิงรุก
(3) มีศีลธรรม คุณ ธรรม (morality) หมายความถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่ทําผิดกฎระเบียบกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เสียสละ ยึดหลัก
วิชาการ และจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด ๆ มีความอดทน หรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์
ที่มีผู้เสนอให้
(4) รู้ทันโลกปรับตัวทันโลกทันสังคม (relevance) หมายถึง การเรียนรู้และปรับตัวทันกับสภาพ
การเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมโลกและสังคมอยู่ตลอดเวลา สามารถนําความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มา
ปรับใช้ในการทํางานให้เป็นเลิศ ทันโลก
(5) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงการทํางานที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ํา ได้ผลคุ้มค่า
ไม่ใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างฟุ่มเฟือย ได้ประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่า
(6) รับผิดชอบผลงานต่อสังคม (accountability) หมายถึง การปรับปรุงกลไกการทํางานให้มี
ความโปร่งใส มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการทํางาน และการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน สามารถจัดลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาให้ผู้ติดต่อได้ทราบ
เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบตาม
ควรแกกรณี โดยถือว่าการเปิดเผยเป็นหลักเกณฑ์ การปกปิดเป็นข้อยกเว้น ความรับผิดชอบต่อผลงาน
และต่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบทํางานให้สําเร็จ พร้อมรับการตรวจสอบของสาธารณะ ไม่ใช่
รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
(7) มีใจและการกระทําที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส (democracy) หมายถึง การยึดถือ
หลักการนับถื อสิ ทธิเ สรีภาพส่วนบุคคล โดยคํ านึ งถึงเสรีภาพ เสมอภาค และหลักนิติธรรม สร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้การทํางานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะที่ยึดเอาคนเป็นศูนย์กลาง (People Centered Approach)
(8) มุ่งเน้นผลงาน (yield) หมายความถึงการทํางานที่เน้นผลตอบแทน หรือ ผลลัพธ์สุดท้ายที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สามารถวัดหรือประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 แนวคิดการคอร์รัปชั่น
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะนําเสนอปัจจัยและเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการคอร์รัปชั่นของนักวิชาการทั้งไทย
และต่างประเทศ ซึ่งแต่ละท่านจะอธิบายปัจจัยและเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการคอร์รัปชั่นที่แตกต่างกัน
ไปตามฐานคติ ความคิด ความเชื่อ และแนวทางการศึกษาที่แตกต่างกันไป ฐานคติความเชื่อของสาเหตุ
การคอร์รัปชั่นที่ผิดพลาดหรือมีอคติ ย่อมนําไปสู่การเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ไร้ประสิทธิภาพ
และไม่ครอบคลุมสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
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นักวิชาการต่าง ๆ ได้อธิบายปัจจัยและเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการคอร์รัปชั่นหลายสาเหตุ โดย
อธิบ ายว่า แต่ล ะสภาพสัง คมมีปัจจัยและเงื่อนไขที่ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในสังคมนั้น ๆ
จากการสํ า รวจวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งพบปั จ จัย สํา คัญ พื้น ฐานที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ การคอร์ รัป ชั่ น
ในประเทศต่าง ๆ ดังนี้
เวอร์เนอร์ (Werner: 1983; อ้างอิงจาก ประเทือง ม่วงอ่อน, 2557) กล่าวถึงปัจจัยสําคัญ 9 ประการ
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดการคอร์รัปชั่น ได้แก่ 1) ระบบอุปถัมภ์ 2) ความไม่เท่าเทียมกันทางฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 3) สังคมบริโภคนิยม ที่มีช่องว่างระหว่างความต้องการกับความสามารถ
ในการตอบสนองในสิน ค้า และบริก าร 4) การมีอํา นาจในการควบคุม และแทรกแซงที่ม ากหรือ
น้อยเกินไปของรัฐ 5) การมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่มากหรือน้อยเกินไป 6) การขยายขอบเขตของบทบาท
หน้า ที่ข องรัฐ บาลและการขยายขอบเขตของโครงการสวัส ดิก ารสัง คมให้ค รอบคลุม มากยิ่ง ขึ้น
7) ภาวะการขาดแคลนทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ 8) นักการเมืองไม่ซื่อสัตย์สุจริต 9) การมีระบบ
การสืบสวนและการควบคุมคอร์รัปชั่นที่ไม่เข้มแข็ง การไม่ให้ความสนใจปัญหาคอร์รัปชั่นของผู้นํา และ
การมีความรู้ความเข้าใจที่จํากัดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นของสาธารณชน
กูดี้ และสตาซาเวจ (A.W. Goudie and D. Stasavage, 1998; อ้างอิงจาก ประเทือง ม่วงอ่อน,
2557) เสนอปัจจัย 4 ประการที่อาจนําไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ คือ
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับนักการเมือง ทั้งสองสรุปว่า ความสามารถในการเข้า
ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของข้าราชการโดยฝ่ายการเมืองเป็นโอกาสสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ฝ่าย
การเมืองสามารถเข้าแทรกแซงการใช้วิจารณญาณของข้าราชการได้ เพราะเหตุว่าหากนักการเมือง
ไม่สามารถควบคุมข้าราชการให้อยู่ในกรอบที่ตนเองต้องการ พวกเขาก็เสี่ยงต่อการที่จะถูกเปิดโปงการ
คอร์รัปชั่นที่พวกเขาก่อขึ้น ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดสําหรับนักการเมืองก็คือ การเข้าแทรกแซงกระบวนการ
แต่งตั้งข้าราชการระดับสําคัญ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการร่วมมือระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการ ทําให้
นักการเมืองสามารถสร้างกลไกต่าง ๆ ที่จะคอร์รัปชั่นได้ง่ายขึ้น กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นําทางการเมืองกับข้าราชการเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการคอร์รัปชั่น สําหรับข้าราชการแล้ว
ระบบการให้คุณให้โทษเป็นกุญแจสําคัญในการตัดสินใจทําคอร์รัปชั่น
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการ (Judiciary ralationship) ทั้งสองเห็นว่า
หากไม่แยกอํานาจทางการบริหารกับอํานาจตุลาการออกจากกันอย่างเด็ดขาด โอกาสของการคอร์รัปชั่น
จะเพิ่มมากขึ้น
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน (Civil society ralationship) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของสื่อมวลชนในการสอดส่องดูแลและเปิดโปงการคอร์รัปชั่น ทั้งสองเห็นว่าความสัมพันธ์ที่แนบ
แน่นระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมที่เพิ่มมากขึ้น จะทําให้เกิดการคอร์รัปชั่นได้ง่ายขึ้น หรือมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
(4) กลยุทธ์การพัฒนาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล (Basic strategy of the government) ทั้งสองเห็น
ว่า สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีส่วนสําคัญในการทําให้เกิดการคอร์รัปชั่น กล่าวคือ กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ
และเครื่องมือต่าง ๆ ทางนโยบาย รวมถึงกฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของระบบการเมือง
การปกครองมีส่วนช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการคอร์รัปชั่นรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้น
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นโยบายหรือแนวความคิดว่าด้วยการลดอํานาจในการควบคุมและแทรกแซงตลาด รวมทั้งการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจจึงแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
แต่อย่างใด
Pieter Botterlier (1998; อ้างอิงจาก ประเทือง ม่วงอ่อน, 2557) ได้กล่าวไว้ในเอกสาร
Corruption and Development จากงาน International Symposium on the Prevention and
Control of Financial Fraud, Beijing เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2541 สรุปว่า สาเหตุที่ทําให้กลุ่ม
ข้าราชการไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และกระทําการคอร์รัปชั่นนั้น มีสาเหตุ 6 ประการ คือ
(1) ค่าตอบแทนภาคราชการที่ต่ําเกินไป
(2) ระบบการเลื่อนตําแหน่งไม่ขึ้นกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(3) ระบบงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ
(4) หน่วยงานขาดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
(5) ผู้บังคับบัญชาไม่เป็นตัวอย่างที่ดี
(6) ระบบความสัมพันธ์ของเจ้านาย-ลูกน้องที่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์กันได้
นอกจากนั้น Pieter Botterlier ยังสรุปว่า สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ยังต้องพิจารณาถึงสังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละสังคมอีกด้วย
จากการวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รวบรวมมา ณ ที่นี้ จะพบว่า
มีข้อสังเกตสําคัญที่สมควรกล่าวถึงในส่วนนี้ 2 ประการ ได้แก่ ปัญหากรอบแนวคิดในการศึกษา
การทุ จริตคอร์ รั ปชั่ น โดยเฉพาะในมิ ติเชิงวัฒนธรรม และบทสะท้อนปรากฏการณ์ความแตกแยก
ทางการเมืองในสังคมไทย กล่าวคือ
สําหรับประเด็นปัญหาเรื่องกรอบแนวคิดในการศึกษาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในมิติ
เชิง วัฒ นธรรม นั ้น จะเห็น ได้จ ากการที ่ห ลายบทความที ่ตั ้ง คํ า ถามเกี ่ย วกับ ปัญ หาการรับ รู ้ข อง
ประชาชนที่มีต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น มักจะใช้กรอบแนวคิดของ Gert Hofstede (1980)
ที่เน้นมิติด้านวัฒนธรรมของ ทั้ง 4 ด้านกับการรับรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งแม้จะได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางและผู้เขียนแต่ละคนก็พยายามระบุขอบเขตและข้อจํากัดจากการประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดดังกล่าวไว้ในบทความของตนไว้พอสมควร แต่สิ่งที่ต้องตั้งคําถามต่อความน่าเชื่อถือของ
กรอบแนวคิดนี้ นอกเหนือไปจากวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัท IBM
และช่วงระยะเวลาในการศึกษาแล้ว ก็คือระเบียบวิธีวิจัยของงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นการสํารวจความคิดเห็น
โดยใช้แบบสอบถาม ขณะที่วัฒนธรรมของการตอบคําถามสําหรับชาวเอเชียและยุโรปหรืออเมริกัน
จะแตกต่างกัน โดยชาวเอเชียจะตอบคําถามเสมือนกับว่าเป็นการตอบแทนกลุ่ม/สังคมที่ตนเองอยู่
ส่วนชาวยุโรปและอเมริกันจะตอบคําถามโดยแสดงถึงความรู้สึกของตนเอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ในส่วนนี้ยังพบว่ามีปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง กล่าวคือจากการที่หลายบทความเลือกใช้กรอบ
แนวคิ ด นี้ ใ นการศึ ก ษาได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ข้ อ จํ า กั ด ขององค์ ค วามรู้ ใ นแนวการศึ ก ษาเชิ ง วั ฒ นธรรม
การเมืองได้เป็นอย่างดี
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2539: 26-32) ได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ
และหน่วยงานต่าง ๆ สรุปสาเหตุที่ทําให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงไว้สองประการ คือ สาเหตุที่เกิดจาก
ภายในตัวบุคคลของผู้กระทําและสภาพแวดล้อมภายนอก หรือสิ่งแวดล้อม
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ประการแรก สาเหตุที่เกิดจากภายในของผู้กระทํา ได้แก่ โอกาส สิ่งจูงใจ และการพิจารณาการ
เลี่ยงภัย
ประการที ่ส อง มูล เหตุห รือ สาเหตุจ ากภายนอกหรือ สิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง มูล เหตุภ ายนอกนี้จ ะมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมูลเหตุภายในทั้งเรื่องโอกาสสิ่งจูงใจและความซื่อสัตย์สุจริต โดยอาจจะ
สรุปได้ 8 ประการ ดังนี้
(1) ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ
(2) ด้านการเมือง
(3) ด้านสังคม
(4) การบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ
(5) จากกฎหมายหรือระเบียบที่มีช่องว่างหรือข้อบกพร่อง
(6) จากการมีตําแหน่งหน้าที่ที่เอื้ออํานวยต่อการกระทําผิด
(7) จากการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลภาวะสิ่งแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต
งานของ ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ (2544: บทคัดย่อ) เรื่อง “คอร์รัปชันและการซื้อขาย
ตําแหน่งในทัศนะข้าราชการ” เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นที่ริเริ่มโดยสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลก มองว่าคอร์รัปชั่นมี
สาเหตุจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายใน คือ ตัวข้าราชการ และปัจจัยภายนอก
ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มต่า ง ๆ โดยการศึก ษาครั้ง นี้ ผู้วิจัย ได้แ บ่ง ประเด็น ปัจ จัย ภายนอกออกเป็น
6 ประเด็น คือ 1) ระบบค่าตอบแทน 2) ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 3) ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 4) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 5) ระบบการตรวจสอบติดตาม
6) สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่าแต่ละปัจจัยมีส่วนสนับสนุนให้เกิดคอร์รัปชั่น
(1) ระบบค่าตอบแทน ไม่เป็นปัญหาในความเห็นของข้าราชการและไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักของ
คอร์รัปชั่น เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ (ค่าที่ได้เป็น (-))
(2) ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน โดยภาพรวมข้าราชการเห็นว่าระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพ โอกาสที่จะสนับสนุนให้เกิดคอร์รัปชั่นจึงมีน้อย (ค่าที่ได้เป็น (-))
(3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการเห็นว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของตนมีประสิทธิภาพ แต่มีเรื่องการเมืองและระบบพวกพ้องเข้ามาเกี่ยวข้อง (ค่าที่ได้
เป็น (+/-))
(4) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ พบว่าทั้งกฎระเบียบที่จําเป็นต่อการส่ง
มอบบริการ มาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน และกฎระเบียบที่กําหนดกรอบการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการล้วนมีความเหมาะสม แต่การเมืองมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการ
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เฉพาะกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ได้
เป็นต้นเหตุให้เกิดคอร์รัปชั่น หากแต่การเมืองเข้ามามีส่วนทําให้เกิดการเบี่ยงเบนจากวิถีปฏิบัติและ
นําไปสู่คอร์รัปชั่นได้ (ค่าที่ได้เป็น (+/-))
(5) ระบบการตรวจสอบติดตาม ข้าราชการยืนยันว่าระบบการตรวจสอบติดตามของหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ ไม่เอื้อต่อการคอร์รัปชั่น (ค่าที่ได้เป็น (-))
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(6) สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ข้าราชการเห็นว่ามีส่วนส่งเสริมให้เกิดคอร์รัปชั่น
(ค่าที่ได้เป็น (+))
การนําเสนอมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักวิชาการไทย
สะท้อนทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับสาเหตุของการทุจริตแล้วเสนอแนะมาตรการในการแก้ไข
จากฐานความเชื่อนั้น ๆ
ผู้วิจัยเลือกนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการที่เสนอมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่สําคัญ 2 ท่าน คืน โกวิทย์ พวงงาม
(2549); อรทัย ก๊กผล (2546) โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในประเทศไทย โกวิทย์ พวงงาม (2549) ได้
ประมวลข้อเสนอมาตรการและกลไกส่งเสริมการป้องกันการทุจริตใน อปท. สรุปได้ดังนี้
(1) การส่งเสริมกลไกหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
(1.1) กลไกการกํากับดูแล อปท. ตามกฎหมาย อปท. แต่ละประเภทให้อํานาจข้าราชการ
ในหน่ว ยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ผู้ว่า ราชการจัง หวัด และนายอํา เภอ ในการสอบสวนความ
ประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อหน้าที่และตําแหน่ง ซึ่งในองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด (อบจ.) และเทศบาล ให้อํา นาจผู้ว่า ราชการจัง หวัด สอบสวนเสนอความเห็น ต่อ
รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงมหาดไทยพร้ อมด้ ว ยหลัก ฐาน เพื่อ สั่ง ให้ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่ น (นายก อบจ.
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี) สมาชิกสภาท้องถิ่น (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)
พ้นจากตําแหน่งสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ให้นายอําเภอดําเนินการสอบสวนและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงโทษและยุบสภา อบต. ก็ได้
(1.2) กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจของ อปท. ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและ อปท. ดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ
(2) กลไกส่งเสริมสภาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
เสนอให้มีการพัฒนาและส่งเสริมกลไกสภาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ซึ่งหมายถึง สภาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพในการถ่วงดุลกับผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีความต้องการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหาวิธีการ
แสดงบทบาทของสภาท้องถิ่นที่มีความหมายในหลาย ๆ อย่าง เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ
สภาฯ ทั้งในรูปของคณะกรรมการกิจการสภาสามัญและวิสามัญ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ อปท. และที่สําคัญในคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการวิสามัญประจําสภา
การทํา ให้สภาท้องถิ่นมีความเข้ม แข็ง จะต้องเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการรับฟังการ
ประชุมสภา หรือ มีการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นโดยช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ หอกระจายข่าว หรือ
เสีย งตามสาย ให้ป ระชาชนได้ท ราบข่า วสาร และเผยแพร่กิจ การของสภาท้อ งถิ่น โดยสื่อ ต่า ง ๆ
นอกจากนั้น ต้องแสดงบทบาทในฐานะผู้ควบคุมการบริหารของฝ่ายบริหารท้องถิ่น เช่น การให้ฝ่าย
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บริหารท้องถิ่นรายงานการทํางานและการเงิน การตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการจัดการประชุม
สภาท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี
(3) ส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ อปท. อย่างแข็งขัน
สําหรับการทํางานของ อปท. ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม
(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับ อปท. ในหลาย ๆ ส่วน เช่น
(3.1) ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
(3.2) ให้ตัวแทนประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548
(3.3) นอกจากนั้น บทบาทของตัวแทนประชาคมต้องร่วมจัดทําแผนแม่บทชุม ชน เพื่อ
เชื่อมโยงกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.
(4) ส่งเสริมกลไกสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้
ของ อปท. เพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรของ อปท. และภาคประชาสังคม
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ บุคลากรท้องถิ่น ต้องมีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส โดยจะต้องให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของ อปท. ตามระเบียบ กฎหมาย การจัดสรรทรัพยากรท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และนอกจากนี้จะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนที่สอง จะเป็นความรู้ความเข้าใจที่ให้กับประชาชน หรือ ตัวแทนประชาคม
มีการเสนอให้ความรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของ อปท.
(5) การส่งเสริมให้มีกลไก สื่อและประชาสัมพันธ์ ใน อปท.
ให้ อปท. เป็นองค์กรแบบเปิดที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและการใช้
กลไกสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของท้องถิ่น ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารของ อปท. ให้ประชาชน
ทราบ เช่น ใช้ในการแถลงผลงานของ อปท. การเปิดเผยงบประมาณรายรับ รายจ่าย ให้ชาวบ้านทราบ
หลังจากทําโครงการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณให้ประชาชนทราบ การส่งเสริมจัดให้
มีวารสารของ อปท. และแผ่นพับ Website ตลอดจนการจัดรายการวิทยุ หรือนายก อปท. พบ
ประชาชน ก็เป็นการประชาสัมพันธ์งานของ อปท. เช่นกัน
(6) เสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. และภาคีส่วนอื่น ๆ
พบว่า การจัดให้มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ร่วมกัน ทําให้ประหยัดงบประมาณของ อปท. และก่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะได้มีการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกันและซึ่งทําให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ แนวทางในการจัดทํากิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่าง อปท. แต่ละแห่งมีคณะกรรมการฯ ร่วมทํางาน ร่วมตรวจสอบ
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(7) อปท. ต้นแบบ
ผลการศึกษาได้ยืนยันตรงกันในหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ อบต. ซึ่งพบว่า มีการเสนอให้ดําเนินการสร้าง อปท. ต้นแบบ หมายถึง การค้นหาตัวแบบ อปท.
ที่ทํางานโปร่งใสปราศจากการทุจริต หรือ เชิญชวนให้ อปท. สมัครใจร่วมในโครงการ อปท. ต้นแบบ
โดยมีหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานหรือดําเนินการจัดทําดัชนี อปท. ต้นแบบ ก็คือ อปท. โปร่งใส และ
เสนอให้รางวัลเพื่อให้กําลังใจโดยการประกาศเกียรติคุณกับ อปท. ต้นแบบความโปร่งใสซึ่งดําเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว้ในตัวชี้วัด อปท. ต้นแบบ
ข้อเสนอของ อรทัย ก๊กผล (2546) เป็นผลลัพธ์จากการศึกษาเรื่อง ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ามาตรการ
กฎหมายในการห้ามพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไม่พอเพียงในการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหา การมีจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการมีจิตสํานึก
ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเป็นสิ่งที่ป้องกันปัญหาได้มีประสิทธิผล
มากกว่า และก็เห็นด้วยว่าการควบคุมตรวจสอบจากประชาชนในชุมชนมีประสิทธิผลมากกว่าการ
ตรวจสอบด้วยหน่วยงานของรัฐ อรทัยเห็นว่า ในสภาพสังคมไทย นักการเมืองและสังคมไทยโดย
ภาพรวมมีความสํานึกหรือการตระหนักว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ในระดับน้อย ฉะนั้นการป้องกันปัญหาโดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกนักการเมือง และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างเดียวคงไม่พอเพียง ดังนั้นในระยะแรกที่สังคมไทยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับปัญ หา
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม มาตรการต่าง ๆ ต้องมีให้ครบวงจร ทั้งมาตรการ
ทางกฎหมาย มาตรการด้านการส่งเสริมจิตสํานึกและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น และมาตรการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน อรทัยเห็นว่า การจัดการปัญหาด้วยมาตรการทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จําเป็น
เพราะถึงแม้ปัจจุบันการบังคับใช้มีข้อจํากัด รวมทั้งมีการเสนอว่าไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายห้าม โดยไป
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการจัดทําและบริหารงบประมาณให้โปร่งใส เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากในสังคมไทยในปัจจุบัน ประกอบกับการมี
มาตรการทางกฎหมายเป็นการสร้างความชัดเจนและเป็นกลไกที่ทําให้สังคมเรียนรู้ว่าพฤติกรรมการมี
ส่วนได้เสียนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา เป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนว่ามาตรการทางกฎหมาย
ไม่เพียงพอ และกระบวนการบังคับใช้ รวมทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ดังนั้น
แนวทางในการปรับ ปรุง การจัด การกับ ปัญ หาความขัด แย้ง กัน ระหว่า งผลประโยชน์ส่ว นตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กรปกครองท้องถิ่น ยึดหลักผสมผสานมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งอรทัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) มาตรการทางกฎหมาย
กฎหมายการห้ามการกระทําในลักษณะขัดแย้งหรือทับซ้อนยังคงเป็นมาตรการสําคัญ เพื่อ
ทําให้เกิดความชัดเจนและทําให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมไทย โดยมีประเด็นต้องปรับปรุงคือ
(1.1) ด้านกฎหมาย หลักการสําคัญคือให้กฎหมายมีมาตรฐานเดียวกันและ มีความชัดเจน
(1.2) ด้านหน่วยงาน/องค์กรตรวจสอบ หลักการหน่วยงานตรวจสอบต้องมีขีดความสามารถ
ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและจริงจัง
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(2) มาตรการด้านความโปร่งใสและส่งเสริมจริยธรรม อรทัยเห็นว่า การป้องกันพฤติกรรม ความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะมีการหลบ
เลี่ยงและหาหลักฐานความผิดได้ยาก ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายต้องไปกับการทําให้กระบวนการ
บริหารมีความโปร่งใสและเปิ ดเผยต่อสาธารณะให้มากที่สุดและสร้ างจิตสํานึ กและจริยธรรมของ
นักการเมือง
(3) มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้วิจัยสรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจ
ของการเมืองและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่
ในระดับของการรับประโยชน์ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบในระดับที่ยัง
ไม่น่าพึ่งพอใจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอาจหลบเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายได้ เพราะพิสูจน์
ได้ยาก ดังนั้น นอกจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารภาค
ประชาชนควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น ไม่เลือกผู้สมัครนั้นกลับมาอีกในการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไป
กล่าวโดยสรุป การนําเสนอมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
นักวิชาการไทย ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดย โกวิทย์ พวงงาม (2549)
ได้ประมวลข้อเสนอมาตรการและกลไกส่งเสริมการป้องกันการทุจริตใน อปท. สรุปเป็นมาตรการต่าง ๆ คือ
1) การส่งเสริมกลไกหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพ 2) กลไกส่งเสริมสภาท้องถิ่น
ที่เ ข้ม แข็ง 3) ส่ง เสริม กลไกภาคประชาสัง คม (ประชาคม) ให้มีส่ว นร่วมกับ อปท. อย่า งแข็ง ขัน
4) ส่งเสริมกลไกสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้ของ อปท.
เพื่อให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรของ อปท. และภาคประชาสังคม 5) การส่งเสริมให้มีกลไก
สื่อและประชาสัมพันธ์ ใน อปท. 6) เสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. และภาคี
ส่วนอื่น ๆ และ 7) ส่งเสริมให้สร้าง อปท. ต้นแบบ
ส่วน อรทัย ก๊กผล (2546) เสนอ มาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
จริยธรรม และมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในส่วนผู้วิจัย เห็นว่า ข้อเสนอของ โกวิทย์ พวงงาม (2549); อรทัย ก๊กผล (2546) ดังกล่าวข้างต้น
ยังขาดความสมบูรณ์ ไม่ครอบคลุมมากพอ กล่าวคือ นักวิชาการทั้งสองท่านเน้นเสนอมาตรการแก้ไข
การคอร์รัปชั่น บนฐานคติความเชื่อที่ว่า “การคอร์รัปชั่นเกิดจากปัจจัยตัวบุคคลเป็นหลัก” ดังนั้น
จึงพยายามนําเสนอมาตรการทางกฎหมาย ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาสถาบัน
ต้นแบบ หรือสถาบันการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมต่าง ๆ โดยเลือกที่จะมองข้ามปัจจัยแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ลักษณะเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ
2.3 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
2.3.1 ความเป็นมาของโครงการ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีแนวนโยบายสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและความแตกต่างด้านรายได้ของประชาชนด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจาย
งบประมาณ ลงไปสู่ชนบทระดับตําบล และหมู่บ้าน นับตั้งแต่โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล
(ตําบลละห้าล้านบาท) โครงการเพิ่มสินเชื่อให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงิน 60,000 ล้านบาท
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และโครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ
(หมู่บ้านละสองแสน) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งหวังให้ประชาชนเข้า
มามีส ่ว นร่ว มในการแก้ไ ขปัญ หาความเดือ ดร้อ นในพื ้น ที ่ข องตนเอง ด้ว ยการคิด ค้น ปัญ หาผ่า น
กระบวนการประชาคมแล้วเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมทั้งการบริหาร
จัดการโครงการโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
โดยโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักดําเนินโครงการฯ โดยให้คณะกรรมการระดับอําเภอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ
ซึ่งในพื้นที่ นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ดําเนินโครงการฯ ภายใต้กรอบแนวคิด
เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ทําโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วไทย”
แนวทางการดําเนินโครงการ มุ่งเน้นโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง
การสร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม กระจายรายได้ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติ
ร่วมกัน โดยกําหนดเป้าหมายดําเนินการในพื้นที่ 74,588 หมู่บ้านทั่วประเทศ จัดสรรงบประมาณ
หมู่บ้านละไม่เกิน 2 แสนบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท กําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 90 วัน โดยมอบหมายคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการใน
พื้นที่ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักในการสั่งการ กํากับ
ดูแล ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจําทุกเดือน
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจําปีงบประมาณ 2560 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยสาระสําคัญของเรื่อง
ตามมติครม.นี้ สรุปได้กว่ า กระทรวงการคลังรายงานว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจําปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือ
การดําเนินกิจ การสาธารณประโยชน์ข องหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มเป้า หมายมีจํานวน 74,655 หมู่บ้า น
ระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 3 เดือน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดําเนินโครงการ
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ทั้งนี้ม ติก ารประชุม คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจะต้องใช้เ ม็ดเงินในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ฐานรากผ่า นหมู่บ้า น จํา นวน 74,655 แห่ง ทั่ว ประเทศ โดยจะจ่า ยเงิน ให้ห มู่บ้า นละ
250,000 บาท หรือคิดเป็นวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้รวม 18,663 กว่าล้านบาท เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน
นําเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการขนาดเล็ก ตามแนวทางประชารัฐ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง
โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลเห็นว่า ควรดําเนินการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2559 เพราะทําให้
เกิดเงินหมุนเวียนและยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559
รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณให้หมู่บ้านทั่วประเทศหมู่บ้านละไม่เกิน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน
14,931 ล้านบาท
สําหรับการดําเนินโครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ทุกโครงการ
ยังต้องผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านและแนวทางการดําเนินโครงการเหมือนกับ
โครงการหมู่บ้านละ 2 แสนบาท เมื่อปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา โดยโครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท
ทางกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักการเบื้องต้น ไว้ว่า เมื่อหมู่บ้านได้รับแจ้งจากอําเภอแล้ให้จัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยใช้หลักเกณฑ์การประชุมประชาคมเช่นเดียวกับโครงการ คปช. หรือ
โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท เมื่อปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ ในการ
ดําเนินการจํานวน 3 คณะ คณะละ 3 คนไม่ซ้ํากัน คือ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี
คณะกรรมการจัด ซื้อ จัด จ้า ง และคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ และพิจ ารณาคัด เลือ กโครงการ
หมู่บ้านละ 1 โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ ดังนี้ ต้องเป็นโครงการที่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นโครงการลักษณะเช่นเดียวกับโครงการ คปช. หรือ
โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ปี 2559 เน้นหมู่บ้านดําเนินการเอง เป็นโครงการที่ใช้แรงงาน
คนไทยในพื้นที่หมู่บ้าน หากไม่เพียงพอให้ใช้แรงงานในตําบลหรือในอําเภอ แต่ต้องอยู่ภายในจังหวัด
เดียงกันกับหมู่บ้าน
นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ห มู่ บ้ านสามารถรวมงบประมาณเพื่ อ จั ดทํ า โครงการที่ ใ ช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหมู่บ้านภายในตําบลเดียวกันได้ ให้รวมได้ตั้งแต่ 2 หมู่บ้านขึ้นไป โดยหมู่บ้าน
ที่จะรวมจะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นชอบรวมงบประมาณก่อน จึงจัดให้มี
การประชุมประชาคมร่วมกันระหว่างหมู่บ้านที่ขอรวมงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะร่วมกัน ทั้งนี้การควบรวมไม่สามารถรวมระหว่างตําบลได้
โครงการหมู่บ้านละ 250,000 บาท ครั้งนี้สามารถจัดทําโครงการฝึกอาชีพฯ ได้ โดย
โครงการนั้นสามารถจัดซื้อวัสดุฝีกประกอบการฝึกอบรมได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณตาม
โครงการที่หมู่บ้านจะดําเนินการ หรือจะเป็นโครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา โดยห้ามดําเนินการแบบจ้างเหมา และให้ใช้แรงงานในหมู่บ้านเป็นหลัก นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้แต่ละหมู่บ้านจัดทําโครงการในลักษณะศึกษาดูงาน แต่ต้องเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือศูนย์การพัฒนาฯ โดยให้มีส่วนราชการเป็นผู้ประสานงานและอํานวยความสะดวก
ในการเดินทาง ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจ้างเหมา ให้ทําก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
สําหรับข้อห้ามการดําเนินโครงการหมู่บ้านละ 250,000 บาท กรมการปกครองกําหนด
ห้า มไม่ใ ห้ดํา เนิน โครงการในพื้นที่ป่า สงวนแห่ง ชาติ อุท ยานแห่ง ชาติ และเขตรัก ษาพัน ธุ์สัต ว์ป่า
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ห้ามก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม วัด สถานศึกษา สถานที่ของทางราชการ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอํานาจให้ใช้สถานที่นั้น ๆ ก่อน รวมทั้งห้ามมิให้ดําเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ยกเว้น
การซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่แล้วบนที่สาธารณประโยชน์นั้น นอกจากนี้ยังห้ามการจัดซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่เป็น
การจัดซื้อครุภัณฑ์จําเป็นเพื่อประกอบโครงการหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน
ในหมู่บ้าน แต่จะต้องมีแผนการบํารุงรักษา แผนการใช้งาน และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม.
หรือมีคณะกรรมการของหมู่บ้านเข้ามารับผิดชอบที่ชัดเจนในการใช้งาน บํารุงรักษา ครุภัณฑ์ ตาม
โครงการ นอกจากนี้ยังห้ามจัดซื้อยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์สื่อสาร กล้องวงจรปิด
แผงโซล่าเซลล์ ของที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือเครื่องออกกําลังกายที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (เชียงใหม่นิวส์,
2559: เว็บไซต์)
2.3.2 ขั้นตอนกฎเกณฑ์และแนวทางการจัดทําโครงการ
2.3.2.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
สํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพื่อกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ผ่านกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และโอนเงินให้
หมู่บ้านผ่านบัญชี โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้เปิดบัญชีของหมู่บ้านกับ
ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หมู่บ้านละไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) จํานวน 74,655 แห่ง เป็นเงิน 18,663.75 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหก
สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2.3.2.2 เป้าหมาย
หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ที่มี
คณะกรรมการหมู่บ้าน ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 รวม 74,655 หมู่บ้าน
2.3.2.3 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/โครงการ/กิจกรรม
เป็ น โครงการ/กิ จ กรรมที่ ผ่ า นการประชาคมหมู่ บ้ า น เป็ น กิ จ กรรมอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ โดยหมู่บ้านสามารถเสนอโครงการได้หมู่บ้านละไม่เกิน 2 โครงการ โดยเน้นให้
หมู่บ้านดําเนินการเอง ตามแนวทาง ดังนี้
1) โครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้
1.1) ด้านเศรษฐกิจ
1.1.1) โครงการขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
และปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง เช่น การขยายผลกิจ กรรมศูน ย์ก ารเรีย นรู้ เศรษฐกิจ พอเพีย ง
ปลูกป่าต้นน้ํา เป็นต้น
1.1.2) โครงการส่ง เสริม อาชีพ คุณ ภาพชีว ิต การมีง านทํ า ของ
ประชาชน เช่น การทําผลิตภัณ ฑ์สมุนไพร การถนอมอาหาร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
เป็นต้น
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1.2) ด้านสังคม
1.2.1) โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การบํารุงรั กษา
ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เป็นต้น
1.2.2) โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการขยะ การทําแนวไฟ การปลูกต้นไม้ทดแทน เป็นต้น
1.3) ด้านสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
1.3.1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา เช่นขุดสระ จัดทําฝาย เก็บกักน้ํา
ซ่อมแซมถังเก็บน้ํากลางของหมู่บ้าน ซ่อมแซมฝายเก็บน้ํา ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคลองลําห้วย ฯลฯ
1.3.2) โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน เช่น ราง
ระบายน้ํา ถนนที่ใช้ในการสัญจร สะพาน ทางเดิน ฯลฯ
1.3.3) โครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะสิ่งปฏิกูลเพื่อพัฒนา
แหล่ ง น้ํ า ให้ ห มู่ บ้ า นดํ า เนิ น การเองและใช้ แ รงงานในหมู่ บ้ า นเป็ น หลั ก โดยสามารถเช่ า หรื อ จ้ า ง
เครื่องจักรกลในส่วนที่แรงงานไม่สามารถดําเนินการได้ โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ตามโครงการ ห้ามดําเนินการในลักษณะจ้างเหมา
2) โครงการ/กิจกรรม ต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ดําเนินการ โดยต้อง
ได้รบั การอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากผู้มีอํานาจก่อนที่ กบอ. จะพิจารณาอนุมัติ
3) เป็นโครงการที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
3.1) กรณีจ ้า งเหมาให้ก ่อ หนี ้ผ ูก พัน และลงนามในสัญ ญาก่อ นวัน ที่
31 ธันวาคม 2559 และดําเนินโครงการให้เสร็จก่อนวันที่ 31 มกราคม 2560
3.2) กรณีที่หมู่บ้านดําเนินการเอง ให้ดําเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
4) เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ คปช. ปี 2559
5) โครงการประเภทที่ต้องใช้ แรงงานเป็นหลัก โดยต้องจ้ างแรงงานภายใน
วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการของหมู่บ้าน หากไม่เพียงพอให้ใช้แรงงานใน
ตําบล หรือในอําเภอ แต่ต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับหมู่บ้าน ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว
6) ไม่ควรควบรวมโครงการ ยกเว้น โครงการที่จะขอควบรวมเป็นโครงการที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะต้องมีพื้นที่ดําเนินการติดต่อกัน เช่น สะพนาข้ามคลองของหมู่บ้าน ประปา
หมู่บ้าน ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสูบน้ําสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยให้
ดําเนินการได้เพียง 1 สัญญาจ้าง และต้องใช้งบประมาณของทุกหมู่บ้านที่ควบรวมในจํานวนที่เท่ากัน
โดยหมู่บ้านที่จะรวมงบประมาณจะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอ
ความเห็นชอบรวมงบประมาณและโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด แต่ละชุดบุคคล
ไม่ซ้ํากันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3 คน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน
3 คน และคณะกรรมการเกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน 3 คน ก่อน (เปิดบัญชีโครงการของแต่ละ
หมู่บ้านแยกกัน) แล้วให้กรรมการทั้ง 3 ชุด ของแต่ละหมู่บ้านพร้อมด้วยประธานกรรมการหมู่บ้านร่วม
ประชุมเพื่อเสนอโครงการ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3 คน โดยให้มี
สัดส่วนคณะกรรมการทุกชุดจากทุกหมู่บ้านที่รวมงบประมาณใกล้เคียงกัน
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การคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินโครงการที่รวมงบประมาณตั้งแต่สองหมู่บ้าน
ขึ้นไปในตําบลเดียวกัน ให้คัดเลือกจากคณะกรรมการที่แต่ละหมู่บ้านเลือกมาบ้านละ 3 ชุด ๆ ละ 3 คน
พร้อมประธานกรรมการหมู่บ้าน รวมบ้านละ 10 คน เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือ 3 ชุด แต่ละชุดบุคคล
ไม่ซ้ํากันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3 คน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน
3 คน และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน 3 คน โดยให้ประธานกรรมการหมู่บ้านที่
รวมงบประมาณทุกคนร่วมลงชื่อเสนอโครงการ
เมื่ อดํ า เนิ น โครงการเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ วให้ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุที่ ตั้ ง
ร่วมกัน ตรวจงานจ้างแล้วแจ้งคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุของแต่ละหมู่บ้านนําเข้าประชุมประชาคม
ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดําเนินโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แล้ว
ให้ค ณะกรรมการเบิ กจ่า ยเงิน และจั ดทํ าบัญ ชีข องแต่ละหมู่บ้ านเบิ กจ่า ยเงิ น แล้ วนํ า มามอบให้ กั บ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีที่ตั้งร่วมกันเพื่อจ่ายค่าพัสดุหรือจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป
ในกรณีที่ดําเนินโครงการและเห็นควรมีหลักประดันความชํารุดเสียหายของ
โครงการนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและ
จัดทําบัญชีเป็นผู้เก็บรักษา
ไม่ ค วรเป็ น โครงการฝึ ก อบรมส่ ง เสริ ม อาชี พ ยกเว้ น เป็ น โครงการต่ อ ยอด
โครงการส่งเสริมอาชีพตามมาตรการที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 และคํานึงถึงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกระเกษตร
และสหกรณ์กําหนด และสามารถจัดซื้อวัสดุในการฝึกประกอบโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
งบประมาณตามโครงการของหมู่บ้าน
โครงการ/กิจกรรมที่ห้ามดําเนินการ ได้แก่
(1) ห้ามนํางบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือในลักษณะกองทุน
หมุนเวียน
(2) ห้ามนํางบประมาณไปดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีหารเฉลี่ยหรือแบ่ง
เงินสิ่งของให้กับประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน
(3) ห้ามแจกจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับประชาชน หรือครัวเรือนในหมู่บ้าน
(4) ห้ามนําไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม
(5) ห้าม ดําเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
(6) ไม่เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/
หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการในพื้นที่หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว
(7) ห้ามมิให้ดําเนินการในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(8) ห้ามก่อสร้างสาสนสถาน ห้ามก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษา/
สถานที่ของทางราชการ ยกเว้น การดําเนินโครงการโดยใช้พื้นที่ภายในบริเวณศาสนสถาน สถานศึกษา/
สถานที่ของทางราชการเป็นที่ตั้งโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ และได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้มี
อํานาจในสถานที่นั้น ๆ ก่อน
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(9) ห้ามดําเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ ยกเว้นซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่แล้วในที่สาธารณประโยชน์ หรือโครงการที่เป็นการดูแลป้องกันสาธารณประโยชน์
(10) ห้ามจัดทําโครงการซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จําเป็นเพื่อ
ประกอบโครงการ และจะต้องจัดทําแผนการใช้งาน บํารุงรักษา และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
หรือคณะกรรมการกลุ่มหรือคณะกรรมการบริหารโครงการรับผิดชอบที่ชัดเจนประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
(11) ห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์
สื่อสาร (เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) กล้องวงจรปิด แผงโซล่าร์เซลล์ (พลังงานสงอาทิตย์)
วัสดุครุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้ว เครื่องออกกําลังกายที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ตัวอย่างโครงการที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่
(1) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําเข้าพื้นที่การเกษตร
(2) โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน
(3) โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา ขุดลอกลําห้วย
(4) โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น / ฝายชะลอการไหลของน้ําโดยใช้แรงงานชาวบ้า
(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่ ้าน
(6) โครงการขุดลอกและขจัดวัชพืชในลําคลอง
(7) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
(8) โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณประโยชน์
(9) โครงการส่งเสริมอาชีพ
(10) โครงการซ่อมแซมทางเท้าภายในหมู่บ้าน
(11) โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
(12) โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
(13) โครงการขยายเขตจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน
(14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
(15) โครงการวางท่อระบายน้ํา
(16) โครงการบ่อกําจัดขยะในหมู่บา้ น
(17) โครงการปลูกป่าชุมชน
(18) โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
(19) โครงการจัดทําหลักเขตที่ดินสาธารณะ
(20) โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
(21) โครงการปรับปรุงป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน
(22) โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน
(23) โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพประจําหมู่บ้าน
(24) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อ่างเก็บน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน
(25) โครงการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
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(26) โครงการปรับปรุงศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(27) โครงการปรับปรุงห้องน้ําสาธารณะประจําหมู่บ้าน
(28) โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่
(29) โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริประจําหมู่บ้าน
(30) โครงการวางท่อน้ําดิบจากแม่น้ําไปสู่อ่างเก็บน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน
(31) โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ภายในหมู่บ้าน
(32) โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน
(33) โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดประจําหมู่บ้าน
(34) โครงการซ่อมแซมลานตากพืชผลการเกษตรประจําหมู่บ้าน
(35) โครงการาซ่อมแซมลานกีฬาประจําหมู่บ้าน
(36) โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล
(37) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(38) โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น การฝึกอาชีพ ดนตรี
กีฬา หรือกิจกรรมอื่น ๆ
(39) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
(40) โครงการพัฒนาศูนย์ดํารงธรรมประจําหมู่บ้าน
พิ จารณาจากขั้นตอนการทํางานของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่ บ้านเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐแต่ละโครงการแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 74,588 หมู่บ้าน
ทั่วทั่งประเทศ กับวงเงินงบประมาณแผ่นดิน 60,000 ล้านบาท ให้เริ่มและเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน ภายใต้
กรอบที่ทําเป็นคูมือไว้ให้ เพื่อจัดหาโครงการที่จะปฏิบัติและลงมติของหมู่บ้าน
2.3.3 ขั้นตอนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้านกําหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมให้ประชาคมหมู่บ้านโดย
ติดประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบอย่างน้อย 3 วัน นายอําเภอจัดส่งผู้แทนทีมประชารัฐตําบล/
ชปต. ร่วมสังเกตการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมหมู่บ้านซึ่งมีราษฎรเป็นตัวแทน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เข้าร่วมประชุมครัวเรือนละ 1 คนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ทั้งหมด ภายในหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการและคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจํานวน 3 คน คณะกรรมตรวจรับพัสดุจํานวน 3 คน คณะเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี
จํานวน 3 คน โดยใช้มติเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์และพร้อมประกาศผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ติด ประกาศให้ร าษฎรทราบ คณะกรรมการหมู่บ้า นจัด ทํา รายละเอีย ดตามมติที่ป ระชุม เสนอต่อ
คณะกรรมการระดับอําเภอ
หากประชุมประชาคมหมู่บ้านครั้งแรกไม่ได้ข้อยุติ หรือไม่ครบองค์ประชุมให้ยกเลิกการ
ประชุมและจัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2 ภายใน 7 วัน หากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ให้ถือว่า
ครบองค์ประชุม และใช้เสียงมติข้างมากเป็นเกณฑ์
กรณีตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะกรรมการหมู่บ้านว่าง และยังมิได้ทําการคัดเลือกให้
นายอําเภอแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านในตําบลนั้นเป็นผู้รักษาการแทน
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
2.3.3.1 คณะกรรมเรียกประชุมประชาคม ภายใน 10 วัน
2.3.3.2 คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทํารายละเอียดโครงการ + เอกสารการประชุมเปิด
บัญชีธนาคารและรายงานอําเภอ ระยะเวลาภายใน 5 วัน
2.3.3.3 คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) + หน่วยงานทหารในพื้นที่พิจารณา
อนุมัติ โครงการที่อํา เภอเสนอและทรงพิจ ารณาให้ผู้ว่าราชการจัง หวัด เห็น ชอบและแจงหมู่บ้า น
เตรียมพร้อมดําเนินการ ระยะเวลาภายใน 10 วัน
2.3.3.4 จังหวัดรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบและส่งกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1 -18 ระยะเวลา ภายใน 5 วัน
2.3.3.5 กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 พิจารณาเห็นชอบแผนงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งผลให้จังหวัดทราบและเวลา ภายใน 5 วัน
2.3.3.6 จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านระยะเวลาภายใน 3 วัน
2.3.3.7 หมู่บ้านเริ่มดําเนินโครงการตามโครงการและเวลา ภายใน 49 วัน
2.3.3.8 คณะกรรมการหมู่บ้านเบิกจ่ายเงินโครงการจ่ายเงินผู้รับจ้าง พร้อมทั้งดําเนินการ
ปิด บัญ ชี และส่ง เงิน คงเหลือ ทั ้ง หมดคืน ที ่ทํ า การปกครองอํ า เภอพร้อ มหลัก ฐานจํ า นวน 1 ชุด
ระยะเวลาภายใน 3 วัน รวมระยะเวลาการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 90 วัน
2.4 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนําเสนองานศึกษาวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ผู้วิจัยต้องการเสนอภาพรวม
ของมุมมองนักวิชาการกระแสหลัก ๆ ที่จับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ที่สําคัญดังนี้
งานศึกษาของ อรนุช แซ่เฮง (2558) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล: ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตําบลในเขต อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี การศึกษาปัจจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
การทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ (qualitative research)
พื้นที่ในการวิจัย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในเขต อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 9 แห่ง คือ 1) อบต.ท่าลาด 2) อบต.โนนโหนน 3) อบต.คูเมือง 4) อบต.
สระสมิง 5) อบต.บุ่งหวาย 6) อบต.โพธิ์ใหญ่ 7) อบต.หนองกินเพล 8) อบต.โนนผึ้ง และ 9) อบต.
ห้วยขะยุง
กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนทั้งสิ้น 270 ตัวอย่าง แบ่งออก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 10 คน
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้สอบแข่งขัน หรือผู้ที่เคยสมัครสอบแข่งขัน กําหนดกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 10 คน และ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้นําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ กําหนดกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 10 คน
ผลการวิจัยค้นพบว่า
(1) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล ค้นพบปัจจัย ปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดการทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล (อบต.) ในองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขต อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 5 ลําดับแรก คือ
ลําดับที่ 1 ตัวแปรที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล
มากที่สุด คือ ตัวแปรด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือ
บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่ง
ลําดับที่ 2 ตัวแปรด้านหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าส่วน) ที่มี
การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่ง
ลําดับที่ 3 ตัวแปรด้านคณะกรรมการจัดสอบแข่งขันที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่ง
ลําดับที่ 4 ตัวแปรด้านความไร้ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
ลําดับที่ 5 ตัวแปรด้านช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล
สาเหตุสําคัญเกิดจากความต้องการของฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือ
บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่ง รองลงมาเห็นว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตําบลสาเหตุสําคัญเกิดจากความต้องการ ของหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัด อบต. /รองปลัด อบต./
หัวหน้าส่วน) ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือบรรจุแต่งตั้ง
หรือ เลื่อนตําแหน่ง โดยสรุป แล้ว กลุ่ม ตัว อย่าง ทั้ง 270 ตัว อย่างโดยส่วนใหญ่เห็นว่า การทุจริต
คอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลเกิดจากปัจจัยใน อบต. มากกว่าที่จะเกิดจากปัจจัย
ของผู้สอบแข่งขัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิจั ยที่ ว่า การทุจ ริ ต
คอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลเกิดจากปัจจัยใน อบต. มากกว่าที่จะเกิดจากปัจจัย
ของผู้สอบแข่งขัน
(2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล มีข้อค้นพบที่
สําคัญ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลเบื้องต้นจะต้อง
พุ่งเป้าที่ฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัด อบต./รองปลัด
อบต./หัวหน้าส่วน) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล
ในเบื้องต้นที่มีความเป็นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที คือ “เสนอให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นฝ่ายดําเนินการจัดสอบทั้งข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ และจัดลําดับผู้สอบได้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล” เมื่อกรมเปิดสอบให้และขึ้นบัญชีไว้
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แล้วก็ให้องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ขอใช้บัญชี ห้ามข้ามลําดับผู้สอบได้โดยเด็ดขาด โดย อบต.
ใดที่ขาดแคลน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องสั่งบรรจุแต่งตั่งใน อบต. นั้น
ผลการศึกษาของ บุญรัตน์ ทีรวม (2558) เรื่อง การแทรกแซงแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) วิธีการและกระบวนการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแนวนโยบายของรัฐบาล
2) ผลกระทบต่อเนื้อหาสาระและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
การแทรกแซงของรัฐบาล และ 3) ลักษณะแนวทางการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
การแทรกแซงของรัฐบาล โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยแหล่งข้อมูลที่สําคัญ 2 แหล่ง
คือ 1) การศึกษาจากเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่สําคัญ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นกรณีศึกษา ประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนตําบลกุศกร อําเภอตระการพืชผล
2) องค์การบริหารส่วนตําบลกาบิน อําเภอกุดข้าวปุ้น และ 3) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนรัง อําเภอ
เขื่องใน ผลการวิจัยค้นพบว่า
(1) วิธีการและกระบวนการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแนวนโยบายของรัฐบาล
ได้แ ก่ 1) การแทรกแซงโดยฝ่า ยนิติบัญ ญัติ (กฎหมาย) โดยเฉพาะกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวดที่ 5 ว่าด้วย “แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” ถือเป็นหัวใจ
สําคัญที่รัฐบาลจะต้องนําไปศึกษาและกําหนด “นโยบายของรัฐบาล” เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งนโยบายของรัฐบาลจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในการออกกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และระเบียบการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายทุกฉบับดังกล่าว ได้กําหนดวิธีการและกระบวนการที่เข้าข่าย
หรือเชื่อมโยงกับการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ทุกระดับ 2) การแทรกแซงโดยฝ่าย
บริหาร (การกํากับดูแล) โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลของหน่วยงานในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค นับเป็นวิธีการและกระบวนการแทรกแซงของรัฐบาลที่เข้าไปควบคุมและกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการบริหารราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อําเภอ ซึ่งถือเป็นตัวแทนและกลไกที่สําคัญของรัฐบาล
ในการใช้หนังสือสั่งการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่สั่งการโดยนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย หรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ ่น จะออกเป็น หนัง สือ สั่ง การไปยัง ราชการส่ว นภูม ิภ าค ซึ่ง มีผู ้ว่า ราชการจัง หวัด และ
นายอํา เภอเป็น ผู ้กํา กับ ดูแ ล อ้า งถึง หนัง สือ ของกระทรวงมหาดไทยสั่ ง การไปถึ งองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2) ผลกระทบต่อเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการในการ
จัด ทํา แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ก ารจัด ทํา และประสานแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ โดยกําหนดให้มีการบริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับรัฐบาล ราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ลงไปจนถึงระดับส่วนท้องถิ่น และมีการกําหนดความเชื่อมโยง กลไก และกระบวนการ
ของแผนชาติสู่แผนระดับท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะ
นําไปสู่การปฏิบัติในการจัดทําข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปีงบประมาณ แผนพัฒนาสามปีจะต้องถูก
แทรกแซงโดยการให้บรรจุนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบต่อแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านที่สําคัญ ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการคลัง และ
ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามสถานการณ์ทางการเมือง
มากกว่าเป็ นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ และเป็นข้อจํากัดในการบริหาร
งบประมาณ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ รวมถึงงบประมาณในการสนับสนุนหรือขอรับการสนับสนุน โดยอาจไม่เป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้การจัดทําแผนพัฒนามีปัญหาในเชิงปฏิบัติ
(3) ลักษณะแนวทางการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการแทรกแซงของรัฐบาล
เนื่องจากการแทรกแซงของรัฐบาลทําให้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจํากัด
ในการบริ ห ารจั ด การ การที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาตั้งแต่แรก ทําให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการปรับแผนพัฒนา
ตลอดจนการโอนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ซึ่งบางครั้งก็ไม่เป็นไปตามปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และไม่เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ทําให้มีปัญหากับหน่วยตรวจสอบ การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณเนื่องจากเงื่อนไขในการสนับสนุน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบรรจุ
โครงการพัฒนาเผื่อไว้ในแผนพัฒนาเป็นจํานวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของงบประมาณ
นอกจากนี้ การพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยังทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อการดําเนินนโยบายจากรัฐบาล เพื่อที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานมากกว่าที่จะมี
ความพร้อมรับผิดชอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ บทบาทในการกําหนด
นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จึงควรเป็นของท้องถิ่นมากขึ้น หน่วยงานราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ควรทําหน้าที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการ ซึ่งเสนอทางเลือกในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่
ท้องถิ่น แต่มิใช่ตัดสินใจหรือดําเนินการแทน
ข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายที่ สํา คั ญ ได้แ ก่ 1) ควรยกเลิก การแทรกแซงองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของหนังสือสั่งการหรือด้วยวาจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สั่งการลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปล่อย
ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจอิสระในการพิจารณาสั่งการการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
ของรัฐที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแก่ท้องถิ่น 2) ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเงินการ
คลังท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดหารรายได้เพิ่มสูงขึ้น ท้องถิ่นจะนําเงินรายได้ไปจัดบริหาร
สาธารณะได้มากยิ่งขึ้น
กุลวดี สมสกุลชัย (2560) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการนําแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีไปปฏิบัติในระดับชุมชน: กรณีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประสิทธิผลในการนําแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปปฏิบัติในระดับชุมชน และ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนปฏิบัติการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในระดับชุมชน
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยแหล่งข้อมูลที่สําคัญ 2 แหล่ง คือ 1) การสัมภาษณ์
เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่สําคัญ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน หรือ คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 16 แห่ง ในเขตพื้นที่ อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
และ 2) ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยค้นพบว่า
(1) การนําแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในระดับชุมชน: กรณีกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีประสิทธิผลน้อยมาก กล่าวคือ การดําเนินการตาม
โครงการของกลุ่ ม สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด การพิจารณาอนุมัติโครงการและการโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีล่าช้ากว่า
ที่กําหนด การจัดทําเอกสาร รายงาน และทะเบียนต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป็นต้น
(2) ข้อค้นพบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไปปฏิบัติในระดับชุมชนที่สําคัญคือ
(2.1) ขาดการติดตาม ประเมิน ผลการดํา เนิน งานกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี การขาด
การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกระดับ ไม่มีการติดตาม ควบคุม
กํากับดูแลสมาชิกที่ดําเนินโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
(2.2) ขาดการประชาสั ม พั น ธ์แ ละสร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจให้แ ก่ ส มาชิ ก กองทุน พัฒ นา
บทบาทสตรี การดําเนินงานยังคงกระจุกอยู่เฉพาะบางกลุ่ม
(2.3) ขาดการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี
(2.4) ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ โดยเฉพาะเรื่องการชําระคืนเงิน
การจัดทําและความสําคัญของหนังสือสัญญาและรายละเอียดโครงการ การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไม่เหมาะสม ให้ความสําคัญกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
มากกว่าการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและเครือข่าย
(2.5) การติดตามทวงหนี้ยังไม่เป็นระบบ และปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการพิจารณาอนุมัติ
โครงการไม่ผ่านการกลั่นกรองจากระดับอําเภอ ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบโครงการได้อย่างถูกต้อง
สมาชิกขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการในการใช้เงิน และคืนเงิน
ขาดการประชุมพูดคุยกันในระดับตําบลและอําเภอ เสนอโครงการไปแล้วไม่ได้รับ การอนุมัติ เป็นต้น
งานของ ศาสนะ ประทาน (2554) ศึกษาการป้องกัน การทุจริตคอร์รัป ชั่น องค์ก ารบริห าร
ส่วนตําบลลาดควาย อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลลาดควาย โดยเก็บ ข้อมูล ด้ว ยการสัม ภาษณ์เชิง ลึก จากกลุ่ม เป้า หมาย
ในการศึกษาจํานวน 13 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนตํา บล
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ผู้นําท้องที่ ผู้แทนภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และพนักงานส่วนตําบล แล้ววิเคราะห์
เนื้ อ หาและบรรยายเชิ ง พรรณนาเพื่ อ สรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ผลการศึ ก ษา พบว่ า
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดควายควรนํากลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมาใช้
เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้มากที่สุด สําหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดควายนั้นควรมรการดําเนินการ 4 แนวทาง คือ
1) แนวทางด้านการกําหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ ผู้บริหารไม่ควรเข้าไปครอบงําในกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นให้เกิดความเป็นอิสระ
ในการดําเนินการมากที่สุด 2) แนวทางด้านแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ควรให้ความสําคัญกับกระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ 3) แนวทางด้านการส่งเสริม
องค์กรภาคประชาชน ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งอง5กรภาคประชาชนโดยตราเป็นข้อบัญญัติตําบล
เพื่อให้อํานาจในการดําเนินการ และให้ความเป็นอิสระในการดําเนินงานขององค์กรภาคประชาชนใน
วัยเด็กและเยาวชน 4) แนวทางด้านเครือข่ายและการประสานงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้วยการสร้างเครือข่ายและศูนย์ประสานงานขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบลลาดควาย
งานศึกษาของ ผาสุก พงษ์ไ พจิตร และคณะ (2545) เรื่อง ธุร กิจ รัฐ และคอร์รัปชั่น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การทําความเข้าใจกับวิธีการสมยอมและแนะนําทางป้องกัน ศึกษา
กระบวนการสมยอมกันในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐระหว่างข้าราชการกับนักการเมือง หรือระหว่าง
ข้าราชการ นักธุรกิจ และนักการเมือง โดยทําการศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษา 3 กรณี คือ โครงการ
จัดการน้ําเสียที่คลองด่าน โครงการเขื่อนทดน้ําบางประกง โครงการสนามบินสุวรรณภูมิที่หนองงูเห่า
และศึ ก ษาประสบการณ์ ก ารจั ด จ้ า งของต่ า งประเทศเพื่ อ หาบทเรี ย น วิ ธี ก ารวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
การศึกษาจากเอกสาร การประชุมกลุ่ม (focus groups) และการสัมภาษณ์เจาะลึกเฉพาะราย
ข้อค้นพบที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผาสุก เห็นว่าการว่าจ้างแบบเหมารวม
(turnkey) คืองานที่เจ้าของโครงการต้องการให้ผู้รับเหมาไปดําเนินการออกแบบและสร้างโครงการให้
แล้ วเสร็จ แต่ เพี ยงผู้เดียว แม้ มี ข้อดีคื อ งานก่อสร้างเสร็จเร็ว แต่เอื้อกับการคอร์ รั ปชั่นเพราะไม่มี
การระบุรายละเอียดในแผนงานจึงทําให้เกิดช่องทางในการสับหลีกเพื่อสร้างประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง
หรือขอปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มงบประมาณได้ค่อนข้างง่ายและยังเปิดช่องให้บริษัทเอกชนเฉยโอกาส
เรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐ(ค่าโง่) โดยมักมีการทําสัญญาที่หละหลวม หรือในกรณีที่ชาวบ้านคัดค้าน
โครงการทําให้โครงการเสร็จช้ากว่าที่กําหนด หรืออื่น ๆ
คณะวิจัยมีความเห็นว่า ระบบราชการไทยยังไม่สามารถนําข้อดีของระบบการว่าจ้างแบบเหมารวม
(turnkey) มาใช้ได้อย่างเต็มที่ แต่ซ้ําร้ายนําช่องว่างมาใช้ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่สังคมอย่างมหาศาล
จึงเห็นควรว่ารัฐบาลควรยุติการว่าจ้างบริษัทเอกชนในการดําเนินดําเนินโครงการขนาดใหญ่แบบ
turnkey จนกว่าจะสร้างกลไกการควบคุมดูแลที่ชัดเจนก่อน
ผู้วิจัยยังพบอีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ (ฮ่องกง เยอรมันนี เดนมาร์ค) กระบวนการ
ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ทางการจัดจ้างของไทยมีความหละหลวมมากโดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลการประมูลเป็นคราว ๆ ไป ขณะที่ต่างประเทศจะใช้ทั้งแบบมีสํานักงาน
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กลางจัดทําการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยรวม(อาจแบ่งประเภทโครงการหรือสินค้า) และแบบให้
หน่วยงานต่าง ๆ จัดทําเอง แต่แม้ในกรณีหลังนี้ก็ต้องมีหน่วยงานดูแลกํากับอีกขั้นหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่างานวิจัยของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะมุ่งเน้นวิจัยการทุจริต
คอร์รัปชั่นในประเด็นโครงการระดับชาติ โดยทําการศึกษาเจาะลึกกรณีศึกษา 3 กรณี คือ โครงการ
จัดการน้ําเสียที่คลองด่าน โครงการเขื่อนทดน้ําบางประกง และโครงการสนามบินสุวรรณภูมิที่หนอง
งูเห่า ในขณะที่งานวิจัยนี้ครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ลัก ษณะเงื่อ นไข รูปแบบ ความสลับ ซับ ซ้อ นของการทุจริต รวมทั้งแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาที่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยของผาสุก อาจจะสามารถนําไปอธิบายกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้
แต่ไม่สามารถนํามาอธิบายกับกรณีโครงการขนาดเล็ก หรือรูปแบบการทุจริตรูปแบบอื่น ๆ ในระดับ
หมู่บ้านหรือระดับชุมชน ในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทางประชารัฐได้ เป็นต้น
งานศึกษาเรื่อง รูปแบบและวิธีการคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ของ ภาณุ ลวกุล (2545) โดยงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ศึกษา
รูปแบบการคอร์รัปชั่นใน อบต. แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาวิธีการคอร์รัปชั่น
ใน อบต. แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศึกษาถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการคอร์รัปชั่น
ใน อบต. โดยศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) จากข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้
ข้อมูลที่สําคัญเป็นผู้ที่ทํางานเป็นนักการเมืองแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อบต.แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในพื้นที่ อบต. แห่งนี้
รวมทั้งสิ้น 12 ราย ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบการคอร์รัปชั่นนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามโอกาสที่เกิดขึ้น เข้าทํานองที่ว่าไม่เกิดก็ไม่ทําเป็น
ส่วนใหญ่ (กรณีตามน้ํา) และก็จะมีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบริหารมักจะร่วมมือกับ
ผู้รับเหมา หรือกลุ่มสมาชิก อบต. ของตัวเองทํากันหลายคน (กรณีทวนน้ํา) คือ ตั้งใจจะทุจริตคอร์รัปชั่น
ต่อหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
วิธีการคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่ที่ เกิดขึ้นนั้นจะปรากฏตั วตามรูปแบบที่จะทํ าการคอร์รั ปชั่น เช่ น
การรับสินน้ําใจ รับสินบน และกินค่าคอมมิชชั่น ซึ่งบางครั้งก็จะเกิดการเชื่อมโยงไปสู่การคอร์รัปชั่น
ด้านวัสดุครุภัณฑ์หรืองานซ่อมแซม รวมถึงงานตบแต่งสถานที่ของทางราชการ หรือในกรณีการตรวจรับ
งานในการก่อสร้าง
ส่วนแนวทางการแก้ไข ที่เสนอโดยผู้วิจัยมีอยู่ 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการด้านบุคคลโดยการ
ปลูกฝังจิตสํานึก มีการรณรงค์อย่างจริงจัง 2) มาตรการด้านการบริหารโดยการแก้ไขกฎระเบียบและ
กฎหมายให้ มี ความชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น 3) มาตรการเกี่ ยวกั บปั จจั ยภายนอกและปั จ จั ย แวดล้ อมที่ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการคอร์รัปชั่นของข้าราชการ ควรมีการตั้งกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน
รวมไปถึงเรื่องการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
จุดอ่อนซึ่งเป็นข้อวิจารณ์สําคัญของงานที่สําคัญคือ
(1) ขนาดของหน่วยตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาเพียงหน่วยเดียว อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล ทั้งนี้เพราะพฤติกรรม รูปแบบหรือวิธีการในการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตําบล
แต่ละแห่งย่อมไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป จากการสํารวจ
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เบื้องต้นพบว่า แม้แต่องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเดียวกัน ยังมีรูปแบบหรือวิธีการในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกใช้หน่วยตัวอย่างเพียงหน่วยเดียวในการศึกษาย่อม
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง
(2) รูปแบบและวิธีการคอร์รัปชั่นได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผลการศึกษาของ ภาณุ ลวกุล
อาจจะสามารถอธิบายได้กับช่วงเวลาในขณะนั้น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป รูปแบบหรือวิธีการใน
การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตําบลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อน
แนบเนียน และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ
(3) นอกจากนี้ งานของภาณุ ลวกุล ยังไม่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุและแสวงหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ หากไม่ทราบปัจจัยหรือสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่น ก็ไม่
สามารถแสวงหามาตรการในการป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้
งานศึกษาของ เขมฤดี วานิกานุกูล (2546: บทคัดย่อ) เรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างลักษณะ
การเกิดคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา คอร์รัปชั่นกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาถึงปัญหาของการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะทําการเปรียบเทียบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบเดิม แนวโน้มการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) รวมถึง
แนวโน้มการลดการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการศึกษา พบว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยรูปแบบเดิมจะมี
ปัญหาทางด้านการฮั้วการประมูลหรือการสมยอมราคากันถึงร้อยละ 51 การปิดโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 38 การจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นทางการร้อยละ 38 ซึ่ง
การนําระบบ e-Procurement สามารถลดปัญหาการสมยอมราคาลงเหลือร้อยละ 20 การจ่าย
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นทางการ ลดลงเหลือร้อยละ 3 และการปิดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ลดลงเหลือ ร้อยละ 1 สาเหตุเนื่องมาจากระบบนี้จะช่วยลดการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่
พัสดุกับผู้ประกอบการ และจากข้อมูลพบว่าการนําระบบ e-Procurement มาใช้ก่อให้เกิดการประหยัด
งบประมาณ ร้อยละ 15.28 ของวงเงินงบประมาณ
เขมฤดี วานิกานุกูล (2546) ยังสรุปอีกว่า การนําระบบ e-Procurement มาใช้สามารถทําให้
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลงได้ รวมถึงจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคอร์รัปชั่น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลดีจากการใช้ระบบนี้คือ สร้างความโปร่งใส ก่อให้เกิดการแข่งขันราคากันอย่าง
เป็นธรรม ลดการจ่ายเงินใต้โต๊ะและการสมยอมราคากัน ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของ
ภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นลดลงได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยก็ไม่เห็นด้วยกับ เขมฤดี วานิกานุกูล กล่าวคือ เป็นที่ยอมรับได้ว่าการนํา
ระบบ e-Procurement มาใช้สามารถทําให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทําได้ยากขึ้นบ้าง แต่ในท้ายที่สุด
กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ดี โดยเฉพาะในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
พยายามหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ เช่น การพยายามซอยโครงการต่าง ๆ ให้วงเงินงบประมาณเล็กลงเพื่อ
ไม่ต้องนําเข้าระบบ e-Procurement หรือแม้กระทั่งการทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบอื่น ๆ แทน นอกจากนี้
งานของเขมฤดี วานิกานุกูล ยังมีขอบเขตเนื้อหาที่แคบ กล่าวคือ เขมฤดี ศึกษาเฉพาะประเด็นการทุจริต
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โดยการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า ง แต่จ ากการศึ ก ษาโดยผู้ ศึก ษาพบว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะองค์ ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตอย่างกว้างขวางในหลายด้าน ที่สําคัญได้แก่ กลุ่มที่หนึ่งการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มที่สอง การทุจริตในการจัดสอบ การเปิดรับบรรจุข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ส่ว นท้อ งถิ ่น และกลุ ่ม ที ่ส าม การทุจ ริต เชิง นโยบาย/การทับ ซ้อ นของผลประโยชน์ท างธุร กิจ
(Conflict of Interest) เป็นต้น
การศึก ษาเรื ่อ ง ความขัด แย้ง กัน ระหว่า งผลประโยชน์ส ่ว นตนและผลประโยชน์ส ่ว นรวม:
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อรทัย ก๊กผล (2546) สรุปว่า รูปแบบความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่พบมากที่สุดคือ
สมาชิ กสภาท้องถิ่ น และผู้บริหารท้ องถิ่ นทําธุ ร กิจค้าขายกับองค์ กรปกครองท้องถิ่นที่ตนเองดํารง
ตําแหน่ง ซึ่งการเข้ามาทําธุรกิจนั้นมีทั้งโดยตรง คือ เป็นเจ้าของบริษัทเองหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ได้ผลประโยชน์ตรง ๆ หรือโดยอ้อมผ่านทางภรรยา หรือญาติสนิท รวมทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทมา
ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับรูปแบบความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอันดับรอง คือ การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือฐานเสียง
เห็นได้ชัดจากกรณีของงบแปรญัตติของกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีบทบาทที่
ขัดแย้งเป็นทั้งผู้อนุมัติและผู้ใช้งบประมาณ ไม่ว่ารูปแบบความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างไร อรทัย ก๊กผล เห็นว่าในหลายกรณีความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นตอของการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นการทุจริตที่
แนบเนียน หากแต่ในการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายและการบังคับใช้พบว่ามีเพียงรูปแบบแรก
เท่านั้นที่กฎหมายมีข้อบัญญัติห้ามไว้ชัดเจน อย่างไรก็ตามในการศึกษาก็พบว่ากฎหมายขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการห้ามการเข้ามามีส่วนได้เสียมีปัญหาในหลายประการ อาทิ
(1) กฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความลักลั่น
(2) การวิ นิจฉั ยตีความ”ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย”ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่ างเทศบาลกั บ
องค์การบริหารส่วนตําบล
(3) โอกาสในการหลบเลี่ยงกฎหมายสูง เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้
(4) กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง การตรวจสอบของหน่วยงานรับผิดชอบไม่เคร่งครัด
อรทัยสรุปว่า พฤติกรรมหรือการกระทําในลักษณะทับซ้อนของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
เป็นเรื่องที่สังคมไทยคุ้นเคย มีกระทํากันจนเป็นประเพณี หรือเป็นสิ่งที่รู้กันในหมู่เหล่า หากแต่การห้าม
การกระทํ า ดั ง กล่ า วหรื อ การเอาจริ ง เอาจั ง กั บ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องใหม่ ริเริ่มจริงจังด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการเห็นระบบ
การเมืองและระบบการบริหารที่โปร่งใสและมีความสุจริต ด้วยเป็นเรื่องใหม่ทําให้ส่วนต่าง ๆ ไม่ว่า
นักการเมือง หน่วยงานราชการทีมีหน้าที่ตรวจสอบและประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
ซึ่งทําให้การใช้มาตรการทางกฎหมายมีข้อจํากัดมาก
งานศึกษาของ ชินนะพงษ์ บํารุงทรัพย์ และคณะ (2546: บทคัด ย่อ) เรื่อง การคอร์รัปชั่น
ในการซื้อขายตําแหน่งในระบบราชการ (Corruption in Selling and Buying Positions in the
Thai Bureaucratic System) มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้ออํานวยหรือมูลเหตุ/
แรงจูง ใจที่ทํา ให้มีก ารคอร์รัปชั่น ในการซื้อ ขายตํา แหน่ง ทัศ นคติที่มีต่อ การทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ของ
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ข้าราชการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย/เลื่อนตําแหน่งของข้าราชการ การทุจริต
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน และเสนอแนวทางใน
การแก้ไขและป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตําแหน่งในระบบราชการ โดยทําการสํารวจ
เฉพาะข้าราชการตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไปที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น 2,668 ราย ผลการสํารวจสรุปได้ดังนี้
ข้าราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นด้วยค่อนข้างมากว่า มีปัจจัยที่เอื้ออํานวยหรือ
มูลเหตุ/แรงจูงใจ ที่ทําให้มีการคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตําแหน่งในหน่วยงาน ในขณะที่ข้าราชการ
สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ เห็นด้วยในระดับปานกลางว่ามีปัจจัยที่เอื้ออํานวยหรือมูลเหตุ/แรงจูงใจที่ทําให้
มีการคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตําแหน่งในหน่วยงาน และโดยภาพรวมแล้ว ข้าราชการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยต่อการคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตําแหน่ง แต่เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
ที่มีต่อ การทุจริตคอร์รัปชั่นบางประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างข้าราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่มีความคิดเห็นว่า การคอร์รัปชั่นในบางประเด็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งแตกต่างจากของข้าราชการ
หน่วยงานอื่น
นอกจากนี้ยังพบว่า โดยภาพรวมแล้ว ข้าราชการทุกสังกัดเห็นด้วยกับการใช้หลักเกณฑ์ใหม่
ในการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนตําแหน่งข้าราชการ และข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า
มีการคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตําแหน่งในหน่วยงานในระดับค่อนข้างน้อย แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่เคยได้ยิน/เชื่อ/แน่ใจว่ามีบางคนในหน่วยงานได้รับหรือไม่ได้รับ
การแต่ง ตั้ง /โยกย้า ย/เลื่อ นตํา แหน่ง อย่า งไม่เ ป็น ธรรม หรือ ใช้ร ะบบเล่น พรรคเล่น พวกในระดับ
ปานกลางถึงค่อนข้างมาก และจากผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคอร์รัปชั่น
ในการซื้อขายตําแหน่งในหน่วยงานราชการในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ ปัจจัยที่
เอื้ ออํ า นวยหรื อมู ล เหตุ / แรงจูง ใจที่ ทํ า ให้มี ก ารคอร์ รั ป ชั่น ในการซื้ อขายตํ าแหน่ง รองลงมาได้ แ ก่
ทัศนคติที่มีต่อการเลื่อนตําแหน่ง/แต่งตั้ง/โยกย้าย รายได้ เพศ ระดับการศึกษา และอายุ
จากข้อคิดเห็นที่ได้จากคําถามปลายเปิดในแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า สาเหตุและแรงจูงใจที่ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตําแหน่งในระบบ
ราชการ ได้แก่ 1) ค่านิยมทางสังคม 2) โครงสร้างองค์กร 3) ผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากตําแหน่งหน้าที่ 4) ความซื่อสัตย์สุจริตของบุคคล 5) ความบกพร่องในระบบการแต่งตั้ง/
โยกย้าย/เลื่อนตําแหน่ง 6) การแทรกแซงของนักการเมือง และ 7) สภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ส่ วนวิธีการคอร์ รั ปชั่ นในการซื้ อขายตําแหน่งในระบบราชการมีหลายวิธี เช่น ซื้อขาย
ตํ าแหน่ง ผ่า นคนใกล้ชิ ด หรือคนสนิ ท ซื้ อ ขายตํา แหน่ งผ่ า นนั ก การเมือ ง หรื อพ่ อค้า นัก ธุร กิ จ ให้
ของขวัญ ของกํานัล และอาศัยความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว ซึ่งการคอร์รัปชั่นในการซื้อขาย
ตําแหน่งในระบบราชการ มีผลกระทบใน 2 ระดับ คือ ผลกระทบต่อข้าราชการในหน่วยงาน ทําให้
ข้าราชการหมดขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยเฉพาะข้าราชการที่มีความตั้งใจในการทํางาน
หมดศรัทธาและขาดการยอมรับในตัวผู้บังคับบัญชา ทําให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ในการซื้อขายตําแหน่ง และทําให้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถขาดโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า
และผลกระทบต่ อระบบราชการโดยรวม เนื่องจากนําระบบอุปถัม ภ์ ม าใช้ใ นการพิ จารณาแต่ งตั้ ง
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โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง ทําให้ข้าราชการขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบ
ราชการ
งานศึกษาของ เชิงชาญ จงสมชัย และวิเชียร ตันศิริคงคล (2551) เรื่อง การศึกษาการคอร์รัปชั่น
ในองค์การบริหารส่วนตําบล (Corruption in Sub-District Administrative Organization)
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการของการคอร์รัปชั่นในกรณีการบรรจุแต่งตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการ
คอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตําบล และ 3) เพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีขอบเขตของโครงการวิจัยที่สําคัญ คือ
การศึกษาเฉพาะกรณีการบรรจุแต่งตั้ง และเน้นศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นสําคัญ
โดยมีวิธีในการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสาร (Literature Review) ต่าง ๆ
ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทั้ง เว็บ ไซต์ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วกับ ประเด็น การทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ในภาพรวมและกรณี
การคอร์รัปชั่นกรณี อบต.ทุ่งคลอง รวมทั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ส ามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ (ท้อ งถิ่นจังหวัดกาฬสิน ธุ์ นายก อบต.สายนาวัง ประธานสภา
ทนายความ และนายก อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นในกรณี
อบต.ทุ่งคลอง) การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ที่จะช่วยให้เห็นมุมมองที่หลากหลายที่จะสามารถ
ใช้ในการเปรียบเทีย บและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตามระเบีย บวิธีวิจัย
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามประเด็นที่ศึกษาโดยผลการศึกษาปรากฏ
ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนากลุ่มย่อย การมีความเห็นสอดคล้องกัน
ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นว่ามีการทุจริตขึ้นจริงโดยมีรูปแบบคือเป็นทั้งการเสนอให้ของประชาชน
และเป็ นการเรียกรับของ อบต.เอง โดยมีกระบวนการที่ สําคัญจากการประมวลแล้ว คื อ มีทั้งการ
คอร์ รัปชั่ นที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่ มีการส่งผลประโยชน์ในระดับสูงจนกระทบต่อนักการเมือง
ในระดับชาติของพื้นที่ และยังมีการคอร์รัปชั่นเฉพาะพื้นที่ (การคอร์รัปชั่นเครือข่ายขนาดเล็ก) โดยเป็น
การคอร์รัปชั่นที่มีการบริหารจัดการอย่างลงตัวในพื้นที่ ที่สามารถทําให้เรื่องไม่ต้องส่งไปในระดับ
ที่สูงกว่า ซึ่งในการค้นคว้าครั้งนี้พบว่า สื่อและประชาชนเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง
ความเป็นธรรมและการเสนอความจริงต่อสังคมให้ได้รับทราบ การมีสื่อที่เข้มแข็งและมีประชาชนที่เป็น
พลเมื องก็ น่ าจะช่ วยให้สั งคมแห่ งความสุ จริ ตได้ เกิ ดขึ้นจริ ง โดยเหตุ ปั จจั ยที่ สํ าคั ญที่ ทํ าให้เกิ ดการ
คอร์รัปชั่น คือ ระบบกฎหมาย องค์กรในการตรวจสอบ สื่อมวลชน คน (ผู้เกี่ยวข้อง) ฐานความคิด
ความเชื่อ ความสนใจของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง ความจําเป็นบีบบังคับให้ต้องกระทํา
ภายใต้กระแสทุนนิยม ที่ความต้องการทางทุนมีสูง ทั้งนักการเมืองที่ซื้อเสียงต้องถอนทุนคืนจากการหา
รายได้จากการบรรจุพนักงาน รวมทั้งความเต็มใจของประชาชนที่ต้องการมีงานทํามีความเต็มใจที่จะ
เสนอประโยชน์ให้ โดยธรรมาภิบาลเป็นเพียงตัวสร้างความชอบธรรมให้ท้องถิ่นอ้างถึงเท่านั้น ส่วน
แนวทางในการแก้ไขนั้นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายที่ทันต่อเหตุการณ์เสมอ การพัฒนาคนอันจะ
นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การมีองค์กรตรวจสอบที่รวดเร็วรอบคอบ ทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชน
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ต้องเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นทางการเมือง มีสื่อที่เข้มแข็ง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
โดยสรุป ผลการศึกษาของ เชิงชาญ จงสมชัย และวิเชียร ตันศิริคงคล (2551) เห็นว่า การคอร์รัปชั่น
ยังคงมีอยู่ในระบบการบริหารงานท้องถิ่น ในรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามเงื่อนไขหรือช่องว่างทาง
กฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขโดยการตรวจสอบโดยพลังของประชาชนและการตรวจสอบอย่าง
จริงจังจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
และคณะ (2554: บทสรุป ผู้บ ริห าร) ศึก ษาเรื่อง ลัก ษณะ รูป แบบ และความเสี่ย งต่อ การทุจ ริต
ในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ จากผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มของการทุจริตในองค์กรสาธารณะ
นอกระบบราชการที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 หรือ พระราชบัญ ญัติเฉพาะ หรือ เป็น หน่ว ยบริก ารรูป แบบพิเ ศษ ล้ว นมีลัก ษณะของ
การทุจริตที่คล้ายคลึงกันใน 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก การทุจริตเชิงนโยบาย อาทิ การออกกฎระเบียบใหม่ ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎระเบียบ
ที่มีอยู่แล้วในลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผล เพื่อรองรับหรือเอื้อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่พวกพ้อง
ของตนเอง เป็นต้น
ประการที่สอง การทุจริตเชิงโครงสร้าง อาทิ การแต่งตั้งกรรมการโดยมีอัตราส่วนของตัวแทนจาก
ฝ่ายการเมืองในสายต่าง ๆ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด หรือการรับ การคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเข้าทํางานโดยขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม แต่อาศัยความเป็นพวกพ้อง เป็นต้น
ประการสุดท้าย การทุจริตในงานงบประมาณและพัสดุ อาทิ การอาศัยช่องว่างจากกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ต้องการความคล่องตัวมาเป็นตัวแปรในการทุจริต หรือเร่งใช้เงินตามแผนงานแต่เป็นการใช้
เงินที่แอบแฝงนัยยะในทางการเมืองเพื่อนําไปสนับสนุนองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยงานที่มีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป หรือมีคุณภาพไม่สมราคา เป็นต้น
ซึ่ งรูปแบบของการทุจริ ตในปัจจุ บันมีความแตกต่างจากรูปแบบในอดี ตในประการที่น่า สนใจ คือ
1) มีความซั บซ้อนของกระบวนการและวิธีการในการทุจริ ตมากกว่าในอดีต 2) มี ผ ลกระทบและ
ความเสียหายในลักษณะเป็นมหภาค และ 3) มีระดับความรุนแรงของการทุจริตที่มีความหมิ่นเหม่ต่อ
ศีลธรรมและความสํานึกอันดีของประชากรในประเทศมากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมถึงค่านิยมทางวัตถุ
พฤติ ก รรมการดํ า รงชี วิต ที่ ไม่ ยึ ด กั บ หลัก ความ “พอเพี ยง” และการขาดจิต สํ านึ ก ในการคํ านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัว ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตใน
อดีตและปัจจุบัน ในขณะที่ปัจจัยภายในองค์กรที่เกิดจากกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรก็มี
ความสําคัญในฐานะที่ มีอิทธิ พลต่อระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญได้ดงั นี้
(1) ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และขอบอํานาจไม่ชัดเจน หรือ
มีความซับซ้อนจนยากแก่การตรวจสอบถึงขอบอํานาจที่แท้จริง
(2) ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากขั้นตอนและกระบวนการในการได้มา หรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
รวมถึงสัดส่วนของตัวแทนคณะกรรมการที่มาจากฝ่ายการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งหากมี
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จํานวนตัวแทนคณะกรรมการที่มาจากฝ่ายการเมืองเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ก็ย่อมมีโอกาสสูงที่จะเกิดความ
เสี่ยงต่อการทุจริตได้
(3) ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการกิจการภายในองค์กร โดยตัวแปรสําคัญของปัจจัย
เสี่ยงนี้ คือ ผู้อํานวยการ และขอบเขตอํานาจของผู้อํานวยการ ซึ่งหากการได้มา การแต่งตั้ง หรือปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องมีช่องว่างให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองได้แล้ว ความเสี่ยงต่อการทุจริตในประเด็นนี้ย่อม
มีโอกาสเกิดขึ้นได้และมีแนวโน้มของระดับความรุนแรงมาก เพราะเป็นการกระทําการทุจริตของผู้มี
อํานาจในฝ่ายบริหาร
(4) ปัจจัยความเสี่ยงในด้านงบประมาณ และงานพัสดุ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงใหม่ หากแต่
ลักษณะ และรูปแบบของการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงนี้กลับมีการพัฒนาและมีความซับซ้อนมากขึ้น
อนึ่ง ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ค้นพบอีกว่า นอกจากปัญหาการทุจริตจะเกิดจากพฤติกรรม
เชิงลบของมนุษย์เองแล้ว “ระบบการจัดการ” ก็ถือเป็นกลไกหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทุจริตอย่างเห็นได้
ชัดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น 1) การจัดระบบบริหารจัดการองค์กรทั้งจากบนลงล่าง หรือในแนวตั้ง และ
ในแนวระนาบที่ขาดประสิทธิภาพ และขาดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 2) ระบบการออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กรซึ่งมีขั้นตอนและผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้มี
อํานาจในฝ่ายบริหาร โดยขาดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างกัน และ 3) การจัดระบบควบคุมตรวจสอบทั้ง
จากภายในองค์กรเองและการตรวจสอบจากภายนอกองค์กรที่ขาดความรัดกุม
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัย เรื่อง “ลักษณะ
การทุจริต ในการดําเนิน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้า นเพื่อขับเคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎี
ที่สําคัญคือ แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) นํามาอธิบายแนวทางที่หน่วยงานของ
ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance)
ในกิจ การบ้า นเมือ งอัน ได้แ ก่ การปกครองที ่ใ ช้ห ลัก นิต ิธ รรม คุณ ธรรม โปร่ง ใส การมีส ่ว นร่ว ม
ความรับผิด ชอบ และความคุ้ม ค่า ซึ่งแน่น อนว่า การบริห ารจัด การภาครัฐ ที่ดีจ ะไม่มีท างประสบ
ผลสํา เร็จ ในการดํา เนิน โครงการยกระดับ ศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ หากระบบราชการยังมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมแบบเดิม แนวคิดการ
คอร์รัปชั่น โดยเฉพาะฐานแนวคิดการคอร์รัปชั่นของนักวิชาการในประเทศไทยมีจุดประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบแนวทางการศึก ษา มุม มองการวิเคราะห์ สาเหตุ แ ละเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการคอร์รั ปชั่ น
ในระบบราชการไทย เพื่อนําไปสู่การถกเถียง สร้างความเข้าใจกับผลการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสู่การเสนอ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังภาพในหน้า
ถัดไป
โดยจากกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า การทุจริตคอรัปชั่นโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ที่สํา คัญ เกิด จากปัจ จัย ที่สํา คัญ
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2 ประการ คือ 1) ปัจจัยระดับนโยบาย/การกําหนด TOR โครงการ (การล๊อคสเปค) ผ่านวิธีการแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ 2) ปัจจัยระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการระดับหมู่บ้านและอื่น ๆ
โดยจากปัจจัยระดับนโยบาย/การกําหนด TOR โครงการ (การล๊อคสเปค) ผ่านวิธีการแบบทางการ
และไม่เป็นทางการ มีที่มาจากงานของ อรนุช แซ่เฮง (2558) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล: ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตําบล ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวแปรด้านความไร้ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ และตัวแปร
ด้านช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรืองานที่ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ และคณะ (2554: บทสรุปผู้บริหาร) ศึกษา
เรื่อง ลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ จาก
ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มของการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการที่จัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 หรือพระราชบัญญัติเฉพาะ
หรือเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ล้วนมีลักษณะของการทุจริตที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการทุจริต
เชิงนโยบาย อาทิ การออกกฎระเบียบใหม่ ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วในลักษณะที่
ไม่สมเหตุสมผล เพื่อรองรับหรือเอื้อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่พวกพ้องของตนเอง เป็นต้น
และการศึกษาเรื่อง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม:
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อรทัย ก๊กผล (2546) สรุปว่า รูปแบบความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่พบมากที่สุดคือ
สมาชิ กสภาท้องถิ่ น และผู้บริหารท้องถิ่นทําธุร กิจค้าขายกั บองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตนเองดํารง
ตําแหน่ง ซึ่งการเข้ามาทําธุรกิจนั้นมีทั้งโดยตรง คือ เป็นเจ้าของบริษัทเองหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ได้ผลประโยชน์ตรง ๆ หรือโดยอ้อมผ่านทางภรรยา หรือญาติสนิท รวมทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทมา
ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อรทัย ก๊กผล เห็นว่าในการห้ามการเข้ามามีส่วนได้เสียมีปัญหาใน
หลายประการ อาทิ กฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความลักลั่น การวินิจฉัย
ตีความ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตําบล
โอกาสในการหลบเลี่ยงกฎหมายสูง เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้ และกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
การตรวจสอบของหน่วยงานรับผิดชอบไม่เคร่งครัด เป็นต้น
ส่วนปัจจัยระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการระดับหมู่บ้านและอื่น ๆ มีที่มาจากงานการศึกษาเรื่อง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม: กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของ อรทัย ก๊กผล (2546) สรุปว่า รูปแบบความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่พบมากที่สุดคือ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นทําธุรกิจค้าขายกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตนเองดํารงตําแหน่ง ซึ่งการเข้ามาทําธุรกิจนั้นมีทั้ง
โดยตรง คือ เป็นเจ้าของบริษัทเองหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ได้ผลประโยชน์ตรง ๆ หรือโดยอ้อม
ผ่านทางภรรยา หรือญาติสนิท รวมทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทมาติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรืองานศึกษาเรื่อง รูปแบบและวิธีการคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ของ ภาณุ ลวกุล (2545) โดยผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการคอร์รัปชั่นนั้นจะแปรเปลี่ยนไป
ตามโอกาสที่เกิดขึ้น เข้าทํานองที่ว่าไม่เกิดก็ไม่ทําเป็นส่วนใหญ่ (กรณีตามน้ํา) และก็จะมีกลุ่มบุคคลอีก
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กลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบริหารมักจะร่วมมือกับผู้รับเหมา หรือกลุ่มสมาชิก อบต. ของตัวเองทํากัน
หลายคน (กรณีทวนน้ํา) คือ ตั้งใจจะทุจริตคอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
และงานศึกษาของ ศาสนะ ประทาน (2554) ศึกษาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลลาดควาย อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดควาย โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลาดควายควรนํากลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้มากที่สุด เป็นต้น
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
โดยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปัจจัยระดับนโยบาย/
การกําหนด TOR
โครงการ (การล็อค
สเปค) ผ่านวิธีการแบบ
ทางการและไม่เป็น
ทางการ

ปัจจัยระดับ
หมู่บ้าน
คณะกรรมการ
ระดับหมู่บ้านและ
อื่น ๆ

สํานักนายก
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย

จังหวัด

การทุจริตคอรัปชั่นโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ

อําเภอ หมู่บ้าน

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
ระเบียบวิวิธีวจิ ัย
ระเบียบวิ
บ ธีการวิจัย เรื
เ ่อง “ลักษณ
ณะการทุจริตในการดํ
ใ
าเนินโครงการยกร
น
ระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแ
ฐ
แนวทางประชารัฐ ศึกษาใในเขต อําเภ อดอนมดแดง จังหวัด
ออุบลราชธานี” ใช้ระเบียบวิ
บ ธีการวิจัยเชิชิงคุณภาพ (QQualitative Researchh) เป็นเครื่องมมือในการ
รรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาลักษณะการทุ
ษ
จริตตในการดําเนินโครงการ
น
ยยกระดับศักยภาพหมู
ย
่บ้านเพื
น ่อขับเคลื่ออนเศรษฐกิจฐานรากตามมแนวทางประะชารัฐ และ 2) ศึกษา
สสาเหตุในการรทุจริตในของงการดําเนินขอองโครงการยกระดับศักยภภาพหมู่บ้านเพืพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐฐานรากตามแแนวทางประชชารัฐ
การนําเสสนอระเบียบวิวิธีวิจัย ประกออบด้วย ระเบีบียบวิธีการวิจยั พื้นที่ที่ใช้ในนการวิจัย กลุมตั
่ วอย่าง
ทที่เลือกสัมภาษณ์ ขอบเขตตของการวิจัย เครื่องมือที่ใช้
ใ ในการวิจยั วิธีการเก็บรรวบรวมข้อมูล และวิธี
กการวิเคราะห์ข้ขอมูล โดยมีรายละเอี
ร
ยดตาามลําดับ ดังนี้
33.1 ระเบียบวิ
บ ธีการวิจัย
การวิจัยครั
ย ้งนี้ใช้ระเบีบียบวิธีการวิจั ยเชิงคุณภาพพ (Qualitativee Researchh) เป็นเครื่องมื
ง อในการ
รรวบรวมและวิวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยแหหล่งข้อมูลที่สําคัญ ดังนี้

วิธีศึกษา

ระเบียบวิ
ย ธีวิจัยเชิงคุคณภาพ

การตอบบวัตถุประสงคค์การศึกษา

¾ ลัล ก ษณะการรทุ จ ริ ต ในกาารดํ า เนิ น โครรงการ
ยกระดั
ย
บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ ขั บ เ คลื่ อ น
เศรษฐกิ
เ
จฐานนรากตามแนวททางประชารัฐ และ
¾ สาเหตุ
ส
ใ นการทุ จ ริ ต ในข องการดํ า เนินิ น ของ
โครงการยก
โ
กระดั บ ศั ก ยยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ
ขัข บ เคลื่ อ นเศศรษฐกิ จ ฐานนรากตามแนนวทาง
ประชารั
ป
ฐ

ภาพที่ 3.1 แหล่งข้อมูลและการรตอบวัตถุประสงค์
ร การศึกษษา
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โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่สําคัญ ดังนี้
การวิจัย เรื่อง ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึก ษาในเขต อํา เภอดอนมดแดง จังหวัดอุบ ลราชธานี
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อมูล
จากคดีการทุจริตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (document research) ดังนี้
3.1.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้
ข้อมูลที่สําคัญ (key informants) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น กลุ่มผู้นําท้องถิ่น ได้แก่
ปลัดอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําประชาชนที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ส.อบต.) ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อศึกษาลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการ
ยกระดับ ศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และสาเหตุ
ในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ดําเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) เครื่องมือการวิจัย
ใช้แบบสัมภาษณ์ลักษณะปลายเปิด (open-ended questions) จํานวนทั้งสิ้น 28 คน
โดยกลุ่ม ตัว อย่า งที่ถูก สุ่ม เลือ กเพื่อ สัม ภาษณ์ที่สํา คัญ ผู้วิจัย แบ่ง ออกได้เ ป็น 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย
3.1.1.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ นางคมคาย พจน์ธีรมนตรี ปลัดอําเภอ
ดอนมดแดง (2561: สัมภาษณ์) อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
3.1.1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประชาชนทั่วไป ได้แก่
1) นายประเสริฐ ศิริมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 (ตําแหน่งในช่วง ที่ดําเนินการสัมภาษณ์
ปี พ.ศ.2560) ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกํานันตําบล
ท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี)
2) นายวิชัย จรูญแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
3) นายจารึก ศรีส ง่า กํา นัน ตํ า บลคํา ไฮใหญ่ อํา เภอดอนมดแดง จัง หวัด
อุบลราชธานี
4) นายสว่างกิตร สกุลสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
5) นายอุทิศ เกษสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
6) นายสัมพันธุ์ เกษแก้ว กํานันตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
7) นายวินัย แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
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8) นายไพโรจน์ แสนทวีสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
9) นายทวี สายชาลี กํา นัน ตํา บลดอนมดแดง อํา เภอดอนมดแดง จัง หวัด
อุบลราชธานี
10) นายสิงห์ สายชาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
11) นางเพ็ญ พึ่งสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
12) นายชาญสร มะลัยทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
13) นายพุธ ศรีกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
14) นายมูล เมฬุวนารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 14 ตําบล
ดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
15) นางดวงจัน ทร์ ผลาพร ผู้ใ หญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
16) นายสมัย มุทาพร ประชาชนหมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
17) นายสถิต นีรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
18) นายปิยะ อินทรุขา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
19) นางประไพ พื้นปูม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
20) นายบุญใส ขําตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
21) นายประมวล ยิ่งวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
22) นายสุที สายชาลี กํานันตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
3.1.1.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ ได้แก่
1) นายจุ่น แคนสุข หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี (อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้างในหมู่บ้าน)
2) นายวิทูล สีทา พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
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3) นายสุวัจชัย ศรีมา ผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต คอนกรีต ผสมเสร็จ
สถานที่ตั้ง โรงงานอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) นางศศิประภา วิมลพันธ์ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
5) นายศราวุธ ศรีสง่า ผู้รับเหมาในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
3.1.2 ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (document research)
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.1.2.1 ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (primary sources) ได้แก่ เอกสาร บันทึกและรายงาน
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดํา เนิน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี
3.1.2.2 ข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary sources) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์
เอกสารงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ และเอกสารงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เลื อกศึกษาเฉพาะลักษณะการทุจริ ตในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในเขต อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
หมู่บ้านในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนทั้งสิ้น 47 หมู่บ้าน แยกเป็น 4 ตําบล
ประกอบด้วยตําบล
(1) ตําบลดอนมดแดง มีจํานวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
(2) ตําบลเหล่าแดง มีจํานวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
(3) ตําบลท่าเมือง มีจํานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
(4) ตําบลคําไฮใหญ่ มีจํานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีตัวอย่างทั้งหมด 4 ตําบล จากจํานวนหมู่บ้านที่เลือกลงพื้นที่สัมภาษณ์
ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
(1) หมู่ที่ 1 ตําบลคําไฮใหญ่
(2) หมู่ที่ 1 ตําบลดอนมดแดง
(3) หมู่ที่ 1 ตําบลเหล่าแดง
(4) หมู่ที่ 1 ตําบลท่าเมือง
(5) หมู่ที่ 2 ตําบลคําไฮใหญ่
(6) หมู่ที่ 2 ตําบลเหล่าแดง
(7) หมู่ที่ 3 ตําบลคําไฮใหญ่
(8) หมู่ที่ 3 ตําบลท่าเมือง
(9) หมู่ที่ 4 ตําบลท่าเมือง
(10) หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

หมู่ที่ 5 ตําบลเหล่าแดง
หมู่ที่ 5 ตําบลท่าเมือง
หมู่ที่ 6 ตําบลดอนมดแดง
หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่
หมู่ที่ 7 ตําบลดอนมดแดง
หมู่ที่ 7 ตําบลเหล่าแดง
หมู่ที่ 8 ตําบลคําไฮใหญ่
หมู่ที่ 12 ตําบลดอนมดแดง
หมู่ที่ 14 ตําบลดอนมดแดง

3.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การวิจัยจํากัดขอบเขตไว้ 3 ด้าน ดังนี้
3.3.1 ด้านเนื้อหา กําหนดขอบเขตไว้เฉพาะเรื่อง ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการ
ยกระดับ ศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และสาเหตุ
ในการทุจริตในการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักดําเนินโครงการฯ โดยให้คณะกรรมการระดับอําเภอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ
ซึ่ง ในพื้น ที่ นายอํา เภอ กํา นัน ผู้ใ หญ่บ้า น เป็น ผู้ใ ห้ก ารสนับ สนุน คณะกรรมการหมู่บ้า น (กม.)
และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ดําเนินโครงการฯ ภายใต้
กรอบแนวคิด เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ทําโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย”
แนวทางการดําเนินโครงการ มุ่งเน้นโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการ
สร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม กระจายรายได้ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วง
ฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความ
ร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกัน
โดยกําหนดเป้าหมายดําเนินการในพื้นที่ 74,588 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ จัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละ
ไม่เกิน 2 แสนบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท กําหนดระยะเวลาดําเนินการภายใน 90 วัน
โดยมอบหมายคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ทั้งนี้
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กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักในการสั่งการ กํากับดูแล
ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจําทุกเดือน
3.3.2 ด้านพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในเขต อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี เลือกลงพื้นที่สํารวจข้อมูลทั้งหมด 3 ตําบล มีจํานวนหมู่บ้านที่เลือกลงพื้นที่
สัมภาษณ์ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน
3.3.3 ด้านเวลา เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดําเนินการวิจัย จํากัดระยะเวลาในการ
เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยสัม ภาษณ์ สัง เกตการณ์ การวิเ คราะห์ข ้อ มูล การสรุป ผล และการเขีย น
รายงานผลการศึกษา ทั้งหมด 8 เดือน คือ มิถุนายน 2560 - มกราคม 2561
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการ
ยกระดับ ศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และสาเหตุ
ในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย
3.4.1 ส่วนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ตํ าแหน่ งหน้ า ที่ สั ง กั ด
องค์กรหรือหน่วยงาน และเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่
3.4.2 ส่วนที่ 2 คําถามเพื่อสํารวจ ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (มีคําถามย่อยทั้งหมด 7 ข้อ) คือ
3.4.2.1 ลั ก ษณะการทุ จ ริ ต ในการดํ า เนิ น โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
3.4.2.2 การดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ได้ดําเนินภายใต้กรอบแนวคิด เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ทําโดย
ประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วไทย” หรือไม่ อย่างไร
3.4.2.3 ลักษณะโครงการที่ถูกกําหนดจากส่วนกลาง เอื้อให้เกิดการทุจริตในการดําเนิน
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือไม่
อย่างไร
3.4.2.4 ลักษณะโครงการที่ถูกกําหนดจากส่วนกลาง มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้รับเหมา หรือกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
3.4.2.5 ลักษณะโครงการที่ถูกกําหนดจากส่วนกลาง สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ หรือไม่ อย่างไร
3.4.2.6 ท่านเห็นว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ กับการดําเนินโครงการอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ องค์กรใด
จะมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เพราะเหตุใด
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3.4.2.7 ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เหมือนหรือแตกต่างจากการดําเนินโครงการประเภทอื่น ๆ
หรือไม่อย่างไร
3.4.3 ส่วนที่ 3 คําถามเพื่อสํารวจ สาเหตุในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในเขตอําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี (มีคําถามย่อยทั้งหมด 7 ข้อ) คือ
3.4.3.1 สาเหตุในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
3.4.3.2 ปัจ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ในของการดํ า เนิน ของโครงการยกระดั บ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในเขตอําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
3.4.3.3 ท่านเห็นว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ กับการดําเนินโครงการอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โครงการ
กลุ่มใดจะสามารถตรวจสอบการดําเนินการได้มากกว่า เพราะเหตุใด
3.4.3.4 ลัก ษณะโครงการที่ถูก กํา หนดจากส่ว นกลาง โดยเฉพาะโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
ที่ก่อให้การทุจริตในของการดําเนินของโครงการหรือไม่ อย่างไร
3.4.3.5 การไม่ได้ริเริ่มโครงการจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีความสัมพันธ์
กับปัญหาการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่ อย่างไร
3.4.3.6 เหตุใดประชาชนจึงไม่ค่อยตรวจสอบการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
3.4.3.7 กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐมากน้อยเพียงใด
3.4.4 ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การแจกแบบสอบถาม
ดําเนินการดังนี้
3.5.1 ดําเนินการสํารวจวรรณกรรม การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเขียนโครงร่างการวิจัย
(บทที่ 1-3) ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 (รวมระยะเวลา 2 เดือน)
3.5.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 (รวมระยะเวลา 1 เดือน)
3.5.3 ดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน
2560 (รวมระยะเวลา 3 เดือน)
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3.5.4 รวบรวม แปลผล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย ในช่วงเดือนธันวาคม 2560
(รวมระยะเวลา 1 เดือน) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 กิ จ กรรมการดํ า เนิ น การวิ จั ย ลั ก ษณะการทุ จ ริ ต ในการดํ า เนิ น โครงการยกระดั บ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่
กิจกรรมการดําเนินงาน
ช่วงเวลา (เดือน/ปี)
1 สํารวจวรรณกรรม การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเขียน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560
โครงร่างการวิจัย (บทที่ 1-3)
2 ร่างแบบสัมภาษณ์
สิงหาคม 2560
3 ดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ กันยายน - พฤศจิกายน 2560
4 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย

ธันวาคม 2560

5 สรุปผล ปรับปรุงแก้ไขผลการวิจัยตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ

มกราคม 2561

3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กับข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
ที่เ กี่ย วข้อง ซึ่ง ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ผู้วิจัย วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยการจัด กลุ่ม แยกประเภทและ
ดูความสอดคล้องของเหตุผล โดยจําแนกตามกรอบแนวคิดและประเด็นที่สัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาสํารวจจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสารขั้นปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเข้าถึงเว็บไซด์ของหน่วยงานระบบ
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาศึกษา อภิปรายและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ดังกล่าวข้างต้น
3.7 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล
วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ
และความเที่ยงตรงในครั้งนี้ คือ การ ตรวจสอบข้อมูลก่อนทําการวิเคราะห์ ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลที่
ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Trianguiation) ซึ่งเป็นวิธีการที่
ใช้อย่างได้ผล การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
นั้นถูกต้อง โดยจะตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และกลุ่มตัวอย่าง (การตรวจแหล่ง
เวลา คือ การตรวจสอบว่าตัวแปรอยู่ในช่วงเวลาต่างกัน หรือเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันควรตรวจสอบ
ในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย การตรวจสอบสถานที่ คือ การตรวจสอบตัวแปรในสถานที่เดียวกันหรือไม่
หากมาจากสถานที่เดียวกันมีผลออกมาเหมือนกัน การตรวจสอบกลุ่มตัวอย่าง คือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างผู้ให้
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ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือกเพื่อสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทําการ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 กลุ่มกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological
Triangulation) คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเก่า เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันโดยใช้การ
สังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกันก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือทําการซักถามผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ เพื่อความแน่นอน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในบทนี้จะนําเสนอ ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเด็น
เพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ลักษณะการทุจริตในการดําเนิ นโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขั บเคลื่ อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ส่วนที่ 2 สาเหตุ ใ นการทุจ ริ ต ในของการดํา เนิ น ของโครงการยกระดั บศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
4.1 ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
การวิจัย เรื่อง “ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี”
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (document research) ดังนี้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) จํานวนทั้งสิ้น 28 คน ผ่านแบบ
สัมภาษณ์ลักษณะปลายเปิด (open-ended questions) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือกเพื่อสัมภาษณ์
ที่สําคัญ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใ หญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชนทั่วไป และ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อศึกษาลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และสาเหตุในการ
ทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง(document research) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลระดับ ปฐมภูมิ
(primary sources) ได้แก่ เอกสาร บันทึกและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล
ระดับทุติยภูมิ (secondary sources) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ เอกสารงานประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ และเอกสารงานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย ค้นพบว่า หมู่บ้านในเขตอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนทั้งสิ้น
47 หมู่บ้าน แยกเป็น 4 ตําบล ประกอบด้วยตําบล
(1) ตําบลดอนมดแดง มีจํานวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
(2) ตําบลเหล่าแดง มีจํานวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
(3) ตําบลท่าเมือง มีจํานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
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(4) ตําบลคําไฮใหญ่ มีจํานวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีตัวอย่างทั้งหมด 4 ตําบล จากจํานวนหมู่บ้านที่เลือกลงพื้นที่สัมภาษณ์
ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ค้นพบประเด็นที่สําคัญ
โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
4.1.1 ลักษณะการทุจริตโดยไม่ดําเนินโครงการตามกําหนดสเปค (SPEC) ของโครงการ
ในการดํ า เนิน โครงการยกระดับ ศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ เป็น โครงการ/กิจ กรรมที่ผ่า นการประชาคมหมู่บ้า น เป็น กิจ กรรมอัน เป็น
สาธารณประโยชน์ โดยหมู่บ้านสามารถเสนอโครงการได้หมู่บ้านละไม่เกิน 2 โครงการ โดยเน้นให้
หมู่บ้านดําเนินการเอง ตามแนวทาง ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้
ด้านเศรษฐกิจ
(1) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การขยายผลกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าต้นน้ํา เป็นต้น
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต การมีงานทําของประชาชน เช่น การทําผลิตภัณฑ์
สมุนไพร การถนอมอาหาร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เป็นต้น
ด้านสังคม
(1) โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เป็นต้น
(2) โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ
การทําแนวไฟ การปลูกต้นไม้ทดแทน เป็นต้น
ด้านสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
(1) โครงการพัฒ นาแหล่ง น้ํา เช่นขุด สระ จัด ทํา ฝาย เก็บกัก น้ํา ซ่อมแซมถัง เก็บ น้ํา
กลางของหมู่บ้าน ซ่อมแซมฝายเก็บน้ํา ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคลองลําห้วย ฯลฯ
(2) โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน เช่น รางระบายน้ํา ถนนที่ใช้
ในการสัญจร สะพาน ทางเดิน ฯลฯ
(3) โครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะสิ่งปฏิกูลเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําให้หมู่บ้าน
ดํา เนิน การเองและใช้แ รงงานในหมู่บ้า นเป็น หลักโดยสามารถเช่าหรือจ้างเครื่องจักรกลในส่วนที่
แรงงานไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ โดยจะต้ อ งไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการ
ห้ามดําเนินการในลักษณะจ้างเหมา
โครงการ/กิจกรรม ต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ดําเนินการ โดยต้องได้รับการอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่จากผู้มีอํานาจก่อนที่ กบอ. จะพิจารณาอนุมัติ เป็นโครงการที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
(1) กรณีจ้างเหมาให้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และดําเนินโครงการให้เสร็จก่อนวันที่ 31 มกราคม 2560
(2) กรณีที่หมู่บ้านดําเนินการเอง ให้ดําเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่
31 มกราคม 2560 เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ คปช. ปี 2559
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โครงการประเภทที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก โดยต้องจ้างแรงงานภายในวงเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการของหมู่บ้าน หากไม่เพียงพอให้ใช้แรงงานในตําบล หรือใน
อําเภอ แต่ต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับหมู่บ้าน ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว
ไม่ควรควบรวมโครงการ ยกเว้น โครงการที่จะขอควบรวมเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยจะต้องมีพื้นที่ดําเนินการติดต่อกัน เช่น สะพนาข้ามคลองของหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสูบน้ําสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยให้ดําเนินการได้
เพียง 1 สัญญาจ้าง และต้องใช้งบประมาณของทุกหมู่บ้านที่ควบรวมในจํานวนที่เท่ากัน
โดยหมู่บ้านที่จะรวมงบประมาณจะต้องจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นชอบ
รวมงบประมาณและโครงการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด แต่ ละชุดบุคคลไม่ซ้ํากัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3 คน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 3 คน
และคณะกรรมการเกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน 3 คน ก่อน (เปิดบัญชีโครงการของแต่ละหมู่บ้าน
แยกกัน) แล้วให้กรรมการทั้ง 3 ชุด ของแต่ละหมู่บ้านพร้อมด้วยประธานกรรมการหมู่บ้านร่วมประชุม
เพื่อเสนอโครงการ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3 คน โดยให้มีสัดส่วน
คณะกรรมการทุกชุดจากทุกหมู่บ้านที่รวมงบประมาณใกล้เคียงกัน
การคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินโครงการที่รวมงบประมาณตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไป
ในตําบลเดียวกัน ให้คัดเลือกจากคณะกรรมการที่แต่ละหมู่บ้านเลือกมาบ้านละ 3 ชุด ๆ ละ 3 คน
พร้อมประธานกรรมการหมู่บ้าน รวมบ้านละ 10 คน เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือ 3 ชุด แต่ละชุดบุคคล
ไม่ซ้ํากันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3 คน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน
3 คน และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน 3 คน โดยให้ประธานกรรมการหมู่บ้านที่
รวมงบประมาณทุกคนร่วมลงชื่อเสนอโครงการ
เมื่ อ ดํ า เนิ น โครงการเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ที่ ตั้ ง ร่ ว มกั น
ตรวจงานจ้างแล้วแจ้งคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุของแต่ละหมู่บ้านนําเข้าประชุมประชาคมของ
แต่ละหมู่บ้านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดําเนินโครงการและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แล้วให้
คณะกรรมการเบิ ก จ่ า ยเงิ น และจั ด ทํ า บั ญ ชี ข องแต่ ล ะหมู่ บ้ า นเบิ ก จ่ า ยเงิ น แล้ ว นํ า มามอบให้ กั บ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีที่ตั้งร่วมกันเพื่อจ่ายค่าพัสดุหรือจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป
ในกรณีที่ดําเนินโครงการและเห็นควรมีหลักประดันความชํารุดเสียหายของโครงการนั้น
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชีเป็น
ผู้เก็บรักษา
ไม่ควรเป็นโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ยกเว้น เป็นโครงการต่อยอดโครงการส่งเสริม
อาชีพตามมาตรการที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ
บรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 และคํานึงถึงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์
กําหนด และสามารถจัดซื้อวัสดุในการฝึกประกอบโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณตาม
โครงการของหมู่บ้าน
โครงการ/กิจกรรมที่ห้ามดําเนินการ ได้แก่
(1) ห้ามนํางบประมาณไปต่อยอดเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือในลักษณะกองทุนหมุนเวียน
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(2) ห้ามนํางบประมาณไปดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยวิธีหารเฉลี่ยหรือแบ่งเงิน สิ่งของ
ให้กับประชาชนหรือครัวเรือนในหมู่บ้าน
(3) ห้ามแจกจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับประชาชน หรือครัวเรือนในหมู่บ้าน
(4) ห้ามนําไปใช้ในลักษณะให้ประชาชนกู้ยืม
(5) ห้าม ดําเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
(6) ไม่เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อนแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการในพื้นที่หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว
(7) ห้ามมิให้ดําเนินการในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า
(8) ห้ามก่อสร้างสาสนสถาน ห้ามก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษา/สถานที่ของ
ทางราชการ ยกเว้น การดําเนินโครงการโดยใช้พื้นที่ภายในบริเวณศาสนสถาน สถานศึกษา/สถานที่
ของทางราชการเป็นที่ตั้งโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ และได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้มี
อํานาจในสถานที่นั้น ๆ ก่อน
(9) ห้ามดําเนินโครงการในที่สาธารณประโยชน์ ยกเว้น ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
ที่มีอยู่แล้วในที่สาธารณประโยชน์ หรือโครงการที่เป็นการดูแลป้องกันสาธารณประโยชน์
(10) ห้ามจัดทําโครงการซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จําเป็นเพื่อประกอบ
โครงการ และจะต้องจัดทําแผนการใช้งาน บํารุงรักษา และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือ
คณะกรรมการกลุ่มหรือคณะกรรมการบริหารโครงการรับผิดชอบที่ชัดเจนประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
(11) ห้ามจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์สื่อสาร
(เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น) กล้องวงจรปิด แผงโซล่าร์เซลล์ (พลังงานสงอาทิตย์) วัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้แล้ว เครื่องออกกําลังกายที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ตัวอย่างโครงการที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่
(1) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําเข้าพื้นที่การเกษตร
(2) โครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน
(3) โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา ขุดลอกลําห้วย
(4) โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น / ฝายชะลอการไหลของน้ําโดยใช้แรงงานชาวบ้า
(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่ ้าน
(6) โครงการขุดลอกและขจัดวัชพืชในลําคลอง
(7) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
(8) โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณประโยชน์
(9) โครงการส่งเสริมอาชีพ
(10) โครงการซ่อมแซมทางเท้าภายในหมู่บ้าน
(11) โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
(12) โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
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(13) โครงการขยายเขตจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน
(14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
(15) โครงการวางท่อระบายน้ํา
(16) โครงการบ่อกําจัดขยะในหมู่บา้ น
(17) โครงการปลูกป่าชุมชน
(18) โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
(19) โครงการจัดทําหลักเขตที่ดินสาธารณะ
(20) โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
(21) โครงการปรับปรุงป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน
(22) โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาหมู่บ้าน
(23) โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพประจําหมู่บ้าน
(24) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อ่างเก็บน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน
(25) โครงการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
(26) โครงการปรับปรุงศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(27) โครงการปรับปรุงห้องน้ําสาธารณะประจําหมู่บ้าน
(28) โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่
(29) โครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริประจําหมู่บ้าน
(30) โครงการวางท่อน้ําดิบจากแม่น้ําไปสู่อ่างเก็บน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน
(31) โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ภายในหมู่บ้าน
(32) โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน
(33) โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดประจําหมู่บ้าน
(34) โครงการซ่อมแซมลานตากพืชผลการเกษตรประจําหมู่บ้าน
(35) โครงการาซ่อมแซมลานกีฬาประจําหมู่บ้าน
(36) โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล
(37) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(38) โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น การฝึกอาชีพ ดนตรี กีฬา หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ
(39) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
(40) โครงการพัฒนาศูนย์ดํารงธรรมประจําหมู่บ้าน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากระเบียบวาระการประชุมนายอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4
ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรุปว่า โครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท)
คณะรัฐ มนตรีมีม ติ เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2559 เห็น ชอบโครงการยกระดับศัก ยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
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สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้าน กําหนดห้วงเวลาดําเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักรับผิดชอบดําเนินการในหมู่บ้าน ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี
มีหมู่บ้าน จํานวน 2,693 หมู่บ้าน สําหรับดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จะได้รับงบประมาณหมู่บ้านละ 200,000 บาท เป็นเงิน
538,600,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน)
ผลการดําเนินการ พบว่า
(1) หมู่บ้านที่เปิดบัญชีแล้ว จํานวน 2,693 หมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน
(2) หมู่บ้านที่คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) อนุมัติแล้ว 2,599 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 96.50
(3) อยู่ระหว่างการพิจารณาของส่วนกลางจังหวัดได้เสนอโครงการจากอําเภอ จํานวน
9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอวารินชําราบ อําเภอตระการพืชผล อําเภอสําโรง และอําเภอเขมราฐ (ข้อมูล
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559) อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอบุณฑริก อําเภอเหล่าเสือโก้ก อําเภอ
กุดข้าวปุ้น อําเภอสว่างวีระวงศ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559)
(4) ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2559 จังหวัดรวบรวมแผนและแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และส่งสํานักจัดทํางบประมาณเขตที่ 14
(5) วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 สํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 14
พิจารณาเห็นชอบแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งผลให้จังหวัดทราบ วันที่
5 – 7 มิถุนายน 2559 จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน
อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินการพบ ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีข้อร้องเรียนทั้งที่ปรากฏ
เป็นหลักฐาน และไม่เป็นปรากฏเป็นหลักฐานหรือไม่กล้าให้ข้อมูล อาทิ กรณีหนังสือ บันทึก ป.ค.14
ที่ว่า การอํา เภอดอนมดแดง ลงวัน ที่ 18 สิง หาคม 2560 เรื่อ ง ให้ถ่อ ยคํา กรณีมีก ารร้อ งเรีย น
นางนวลจันทร์ ผลาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) โดย
นายวินัย บัณกาที เลขที่บัตรประชาชน 3 3415 010950 81 3 เกิดปี 2503 อายุ 57 เกิดที่จังหวัด
อุบ ลราชธานี ประเทศไทย ที่อ ยู่ เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตํา บลดอนมดแดง อํา ดอนมดแดง จัง หวัด
อุบลราชธานี อาชีพทําการเกษตร ได้ให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรายชื่อ
คณะกรรมการท้ายบันทึกนี้ ได้ร้องเรียน นางนวลจันทร์ ผลาพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง
เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท)
สรุปว่า กรณีมีการร้องเรียน นางนวลจันทร์ ผลาพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง
เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) จากการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับ
ศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้า นละ
200,000 บาท) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการโครงการยกระดับ
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ศัก ยภาพหมู่บ้า นเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้า นละ
200,000 บาท) ตําแหน่ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ ดังนี้
(1) นายรุ่งโรจน์ ศรีพิมพ์ ประธานกรรมการ
(2) นายธวัฒน์ชัย วันร้อง กรรมการ
(3) นายวินัล บัณกาที กรรมการ
จากการประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) คือ โครงการปลูกป่าชุมชน งบประมาณ
200,000 บาท
ในการดําเนินการตรวจรับพัสดุนายวินัล บัณกาที กรรมการ ได้แย้งไว้ว่าความสูงของ
ต้นไม้ที่นํามาส่งจํานวน 3,000 ต้น ในตอนที่ได้ลงนามตรวจ ความสูงของต้นไม้ที่นํามาส่งประมาณ
ร้อยละ 30 มีความสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ตามที่ได้ประกาศในที่ประชุม
สําหรับการตรวจรับมูลสัตว์ ในขณะนั้นมูลสัตว์ยังมาไม่ครบตามที่สั่งซื้อ คือ 15,000 กิโลกรัม
จึงไม่ได้ลงนามตรวจรับมาทราบภายหลังว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับจาก ข้า เป็น
นายไพบูลย์ มิ่งไชย จึงไม่ได้ตรวจรับในส่วนของมูลสัตว์แต่อย่างใด
หรือกรณี บทสัมภาษณ์ของ นายมูล เมฬุวนารักษ์ (2560: สัมภาษณ์) สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) ม 14 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อสังเกต
ที่เป็นประโยชน์ว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทาง
ประชารัฐ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของตนเอง ที่มีวิธีการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ร่วมรับ
ประโยชน์ โดยวิธีประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้วเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา
รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้วิธีของ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้ได้โครงการ
ที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในการเสนอโครงการเป็นโครงการ
ที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนหรือความจําเป็นของประชาชนในหมู่บ้าน ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จ้างแรงงานในท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐาน
รากด้วย ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ในประเด็นของกระบวนการ
จัด ซื้อ จัด จ้า ง ที่มีค ณะกรรมการจัด ซื้อ จัด จ้า ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ และคณะกรรมการ
เบิกจ่ายเงิน เป็นประเด็นที่ควรพึงระวัง เพราะคณะกรรมการชุดดังกล่าวล้วนแล้วแต่ เป็นประชาชน
ในพื้นที่ ไม่ได้มีความชํานาญในการทําความเข้าใจในการศึกษากฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกวิธี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแม้จะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างก็ยังมีการปฏิบัติที่ผิดวิธีอยู่ตามที่เห็นประจํา เพราะเนื่องจากตัว กฎ ระเบียบ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เสี่ยงต่อในการปฏิบัติที่ผิดวิธี
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของตนเอง ที่มีวิธีการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ร่วมรับ
ประโยชน์ โดยวิธีประชุมประชาคมหมู่บ้าน แล้วเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ โดยใช้วิธีของ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้ได้โครงการที่มา
จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในการเสนอโครงการเป็นโครงการที่เกิดจาก
ปัญหาความเดือดร้อนหรือความจําเป็นของประชาชนในหมู่บ้าน ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จ้างแรงงานในท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากด้วย
ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ในประเด็นของกระบวนการ
จัด ซื้อ จัด จ้า ง ที่มีค ณะกรรมการจัด ซื้อ จัด จ้า ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ และคณะกรรมการ
เบิก จ่ายเงิน เป็นประเด็นที่ควรพึงระวัง เพราะคณะกรรมการชุดดังกล่าวล้วนแล้ว แต่เป็นประชาชน
ในพื้นที่ ไม่ได้มีความชํานาญในการทําความเข้าใจในการศึกษากฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกวิธี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแม้จะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างก็ยังมีการปฏิบัติที่ผิดวิธีอยู่ตามที่เห็นประจํา เพราะเนื่องจากตัว กฎ ระเบียบ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เสี่ยงต่อในการปฏิบัติที่ผิดวิธี” (มูล เมฬุวนารักษ์, 2560: สัมภาษณ์)
ด้านผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ข้อมูลจากนายจุ่น แคนสุข (2561: สัมภาษณ์)
อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ เป็ น งานที่ ดํ า เนิ น การภายในเวลาจํ า กั ด ใช้ เ วลาน้ อ ย
แต่ดําเนินการเสร็จสามารถเบิกเงินได้ทันที คนตรวจรับงานก็เป็นคนในหมู่บ้าน ได้เงินเร็ว เอกสาร
ก็ไม่ต้องเตรียมมาก
ดังบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า
“ที่ผ่านมาไม่เคยได้ไปวิ่งเต้นที่จะเข้ารับงานในหมู่บ้านกับโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเลยเพราะเข้าใจว่าเป็นโครงการที่รัฐ
จัดให้มีการดูแลจัดซื้อจัดจ้างกันเองในหมู่บ้านให้เงินหมุนเวียนในหมู่บ้านแต่พอปีงบประมาณต่อมาคือ
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งห่างกันจากตัวงบประมาณแรกไม่กี่เดือนก็มีผู้ใหญ่บ้านบางพื้นที่ได้เข้ามาติดต่อ
ทาบทามว่าตัวเราเองพอทํางานในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐได้หรือเปล่าในงบประมาณประมาณสองแสนบาทได้มัยโดยหลักคืออยากให้
เตรียมเอกสารให้ครบและหาเตรียมช่าง ทีมงานและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะโครงการจะลงมาเร็วนี้”
“อีกอย่างโครงการนี้ง่ายต่อการทํางานเป็นงานช่วงเวลาสั้นทําเสร็จตรวจงานเบิกเงิน
ได้เลย คนตรวจรับงานก็เป็นคนในหมู่บ้าน ได้เงินเร็ว เอกสารก็ไม่ต้องเตรียมมาก” (จุ่น แคนสุข,
2561: สัมภาษณ์)
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของนายวิทูล สีทา (2560: สัมภาษณ์) พนักงานบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้
ข้ อมู ลสํ าคั ญ ว่ า การทํ างานกั บภาครั ฐค่ อนข้ างที่ จะมี ค่ าใช้ จ่ ายสู งกั บการดู แลผู้ ดู แลโครงการและ
คณะกรรมการต่าง ๆ โดยเฉพาะกับตัวประธานและคณะผู้ตรวจรับงาน ถ้าไม่ดูแลกลุ่มเหล่านั้นก็จะ
ถูกมองว่า ผู้รับเหมาไม่เอาใจใส่คนทํางานกรรมการเลย หากมีรอบหน้า การตรวจงานก็จะมีเรื่องจุกจิก
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ตลอดเวลาทําให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลอาจถึงขั้นขาดทุนได้ หรือไม่ก็เบิกเงินไม่ได้หรือช้ามาก ๆ
ผู้รับเหมารายใดที่ยอมรับกับระบบแบบนี้ไม่ได้ ก็จะไม่เข้ามายุ่งกับงานโครงการของรัฐ ส่งผลให้มี
จํานวนผู้รับเหมาที่มาทําโครงการกับภาครัฐในจังหวัดเพียงไม่กี่เจ้า
ยิ่งกว่านั้น สิ่งที่สร้างปัญหากับโครงการจริง ๆ คือ คณะกรรมการตรวจรับซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้
มีความรอบรู้เรื่องการบริหารโครงการ เลยทําให้งานยุ่งยากขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการที่แต่งตั้งตรวจ
รับงานเป็นคนพื้นที่ในหมู่บ้านเช่น คณะกรรมการชุดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั้งนั้น ให้คนอาชีพ
เกษตรกรมาตรวจรับงานเช่นงานทําถนน ค.ส.ล. งานสร้างสะพาน โครงสร้างเหล็กแท็งก์น้ํา งานระบบ
ต่าง ๆ หรือจะเป็นการเบิกจ่ายการทําทําบัญชี ทั้งที่ควรให้มืออาชีพเข้ามาทําการตรวจ เป็นต้น
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“หน้ า ที่ ผ มในการทํ า งานให้ กั บ เถ้ าแก่ เข้ า ไปเจราจากั บ ผู้นํ า หรื อ แกนนํา ชาวบ้ า นใน
หมู่บ้านก็แล้วแต่ว่าหมู่บ้านไหนใครเข้มแข็งกว่ากันเช่นบางหมู่บ้านตัวผู้นําอย่างผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจมี
บารมีจบได้ที่คน ๆ เดียวแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะบางหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จริงแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจ
เด็ดขาดยังคงต้องพึ่งพาบารมีคนอื่นอาจเป็นกํานันหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพราะเขา
อาจจะมีบุญคุณกันมาก่อนพอมีงบประมาณมาก็ไม่กล้าทําอะไรโดยไม่ปรึกษาเขาก่อน เดี๋ยวจะมีปัญหา
กันภายหลัง เรื่องแบบนี้เราต้องสืบกันก่อน ก่อนที่จะเข้าไปเจราจาเรื่องงานโครงการต่าง ๆ ไม่อย่างงั้น
ไปคุยก็เสียเวลาเปล่า ๆ เพราะไปคุยกับคนที่ติดสินใจไม่ได้”
“อีกอย่างในการที่เราจะคุยหรือตกลงอะไรในการจัดทํางานโครงการเราเองก็ต้องถาม
ก่อนเลยว่าใครคือเจ้าของโครงการจริง ๆ และใครมีอํานาจเซ็นตรวจรับงานของเรา เพราะไม่อย่างนั้น
ถึงเวลาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการตรวจรับงานได้เพราะบางครั้งการเช็คตรวจรับงานโดยให้ตรง ๆ เอา
ตามแบบจริง ๆ คงจะหาผู้รับเหมาไปทํางานให้ได้ยากยกเว้นแต่ทํากันเองในหมู่บ้าน ถึงทํากันเองก็
ขาดทุนและก็ไม่ได้ตามแบบอยู่ดีเพราะบางงานบางขั้นตอนของการทํางานต้องใช้งานช่างฝีมือมันต้อง
ใช้มืออาชีพทํางานเท่านั้น เช่น งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดสระหนองน้ํา งานระบบต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้าน
จะเอาเครื่องมือเครื่องจักรกลหนักมาจากไหน”
“ในบางครั้งบางที่การทํางานกับภาครัฐมันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกับการดูแลผู้ดูแล
โครงการและคณะกรรมการต่าง ๆ โดยเฉพาะกับตัวประธานและคณะผู้ตรวจรับงาน ปฏิเสธไม่ได้
หลอกครั บ ว่ า ไม่ มีก ารดู แ ลเลยถ้ า ไม่ ดู แ ลเขากลุ่ ม เหล่ า นั้ น ก็ จ ะว่ าผู้ รั บ เหมาไม่ เ อาใจใส่ ค นทํ า งาน
กรรมการเลยรอบหน้าไม่ต้องมาเจราจากันนะ การตรวจงานก็จะมีเรื่องจุกจิกตลอดเวลาทําให้ค่าใช้จ่าย
มากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลอาจถึงขั้นขาดทุนได้ หรือไม่ก็เบิกเงินไม่ได้หรือช้ามาก ๆ ดังนั้นไม่มีผู้รับเหมา
รายไหนจะกล้าเสี่ยงหลอกครับเพราะลงทุนไปหมดแล้ว ผู้รับเหมารายไหนที่รับกับวิธีการแบบนี้ระบบ
อย่างนี้ไม่ได้เขาก็จะไม่เข้ามายุ่งกับงานโครงการของรัฐ ส่งผลให้มีจํานวนผู้รับเหมาที่มาทําโครงการกับ
ภาครัฐในจังหวัดเพียงไม่กี่เจ้า”
“จริง ๆ ตัวเนื้องานในโครงการไม่มีอะไรยุ่งยากหลอกครับเพราะกระบวนการทํางานเรา
ทํากันตามแบบตามแปลนงานกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สร้างปัญหากับโครงการจริง ๆ คือตัวคณะกรรมการ
นั้นเหละครับบางครั้งก็ไม่ได้มีความรอบรู้เรื่องการบริหารโครงการอะไรหลอกครับเพียงแค่อยากแสดง
บารมีเฉย ๆ เลยทําให้งานยุ่งยากขึ้นก็เท่านั้นโดยเฉพาะคณะกรรมการที่แต่งตั้งตรวจรับงานเป็นคน
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พื้ น ที่ ใ นหมู่ บ้ า นเช่ น คณะกรรมการชุ ด คณะกรรมการจั ดซื้ อ จั ด จ้ าง คณะกรรมการตรวจรั บพั ส ดุ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั้งนั้น ไม่ได้ดูถูกเขา
เหล่านั้นนะครับ แต่ให้คนอาชีพเกษตรกรมาตรวจรับงานเช่นงานทําถนน ค.ส.ล. งานสร้างสะพาน
โครงสร้างเหล็กแท็งก์น้ํา งานระบบต่าง ๆ หรือจะเป็นการเบิกจ่ายการทําทําบัญชี ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่
ต้องให้มืออาชีพเขาทําเขาตรวจกันหรือเปล่าแล้วอย่างนี่จะได้ประสิทธิ์ภาพได้อย่างไร ท้ายก็จะวนมาที่
ความพึ่งพอใจมาเป็นเกณฑ์ตัดสินงาน และผลประโยชน์จะตามมา” (วิทูล สีทา, 2560: สัมภาษณ์)
4.1.2 ลักษณะการทุจริตโดยจัดซื้อและจ้างเหมาบริการในราคาที่สูงผิดปกติ
นายสุวัจชัย ศรีมา (2560: สัมภาษณ์) ผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต คอนกรีต ผสมเสร็จ
สถานที่ตั้ง โรงงาน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อธิบายในเชิงผลกระทบว่า ผู้รับเหมาหรือตัวแทน
ชาวบ้านจะเข้ามาสั่งคอนกรีต ผสมเสร็จพร้อม ๆ กันเป็นจํานวนมาก ทุกหมู่บ้านต่างก็รีบทํา เพราะ
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนั้นให้ทํางาน
กันและเบิกจ่ายกันในระยะสั้น ซึ่งเมืองอุบลจะมีผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต คอนกรีต ผสมเสร็จ
พร้อมส่งและบริการกันไม่กี่เจ้า ยิ่งมาทําพร้อม ๆ กันทุกหมู่บ้านทั้งเมืองอุบล ผู้ประกอบการเอง
ก็ค่อนข้างมีปัญหา
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“ส่วนใหญ่ทั้งผู้รับเหมาหรือตัวแทนชาวบ้านเองที่จะเข้ามาสั่งคอนกรีต ผสมเสร็จ กับเรา
เป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ใช้เงินสดกันหมดเลยนะ ช่วงนั้นงานเยอะมากเราทํางานกันเกือบทั้ง 24 ชั่วโมง
7 วันกันเลยก็ว่าได้เพราะทุก ๆ คน ทุก ๆ หมู่บ้านต่างก็รีบกันทั้งนั้นเห็นว่าโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ นั้นเขาให้ทํางานกันและเบิกจ่ายกันใน
ระยะสั้นกันเท่านั้น ซึ่งเมืองอุบลเราก็มีผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต คอนกรีต ผสมเสร็จ พร้อมส่งและ
บริการกันไม่กี่เจ้าเองแล้วยิ่งมาทําพร้อม ๆ กันทุกหมู่บ้านทั้งเมืองอุบลทั้งประเทศอย่างนี้เราเอาก็
ค่อนข้างมีปัญหาเช่นกันนะ เช่น ปูน หิน ทราย นําเข้าโรงงานแทบไม่ทัน คนงานขับรถคอนกรีตเราต้อง
ทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนต้องเสริมพนักงานขับรถเพิ่มทดแทนกัน สภาพรถที่ต้องทํางานทั้งวัน
ทั้งรถก็มีชํารุดกัน บางครั้งก็ต้องขับไปซ่อมแซมกันไป เครื่องจักรที่ต้องทํางานหนัก บางทีเราก็กลัว
เครื่องจักรเราเองพังเหมือนกัน” (สุวัจชัย ศรีมา, 2560: สัมภาษณ์)
ด้าน นางศศิประภา วิมลพันธ์ (2560: สัมภาษณ์) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี สรุปว่า ช่วงที่มีการทํางานของ
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในช่วงนั้น
ผู้ใหญ่บ้านได้เกณฑ์ชาวบ้านมาทํางาน
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“ช่วงที่ มี ก ารทํางานของโครงการยกระดับศั กยภาพหมู่ บ้านเพื่อ ขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐในช่วงนั้นผู้ใหญ่บ้านได้เกณฑ์ชาวบ้านมาทํางานช่วงกลางวัน ก็ทําให้
ช่วงกลางวันในช่วงนั้นพอได้ขายของได้บ้าง โดยเฉพาะน้ําแข็ง น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง กาแฟเย็น
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ขายได้ทั้งวัน และช่วงยามเย็นก็จะเป็นพวกเหล้า เบียร์ ถือว่าช่วงนั้นขายดีนะ ถ้าเทียบกันวันธรรมดา
ทั่ว ๆ ไป” (ศศิประภา วิมลพันธ์, 2560: สัมภาษณ์)
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นายไพโรจน์ แสนทวีสุข (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ที่วิเคราะห์ว่า อุปสรรคของการ
ทํางาน เนื่องจากเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้ประชาคมให้มีการลงมือจัดจ้างให้คนในหมู่บ้านทํากันเอง
ปัญหาที่พบ คือ ค่าขนส่งและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 20% มีการแทรกแซงจากผู้รับเหมา
เอกชนที่มาเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านทําโครงการที่อยากจะให้ทําและได้ยืนเงื่อนไขให้ตกลงจ้างผู้รับเหมาราย
ดังกล่าวโดยจะตอบแทนเป็นเงินทอนกลับคืน 10% แต่ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวโดยให้
คําตอบว่าชาวบ้านเขาได้เลือกที่จะทําโครงการโครงการปรับปรุงรางน้ําไว้แล้วและได้ ตกลงทํากันเอง
และไม่รับข้อเสนอของผู้รับเหมารายดังกล่าว
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“เป็นการทําโครงการที่แก้ไขงานเดิมของ อบต.ที่ทําไว้ซื่อเป็นโครงการปรับปรุงรางน้ําจาก
เดิมที่ อบต.ทําท่อรางน้ําข้างถนนในแบบท่อ ค.ส.ล. ครึ่งใบไม่มีฝาปิดชาวบ้านอยากได้ให้ลึกกว่าเดิม
และมีเหล็กครอบกันสิ่งของเช่นกิ่งไม้ขยะต่างได้ตกลงไปในที่ระบายน้ําทําให้อุดตันและทางชาวบ้าน
จะได้ไม่ต้องมาทําความสะอาดเป็นประจํา
อุปสรรคของการทํางาน เนื่องจากเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้ประชาคมให้มีการลงมือจัด
จ้างให้คนในหมู่บ้านทํากันเองปัญหาที่พบ คือ ค่าขนส่งและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 20%
มีการแทรกแซงจากผู้รับเหมาเอกชนที่มาเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านทําโครงการที่อยากจะให้ทํา
และได้ยื่นเงื่อนไขให้ตกลงจ้างผู้รับเหมารายดังกล่าวโดยจะตอบแทนเป็นเงินทอนกลับคืน 10%
แต่ผู้ใ หญ่บ้านได้ปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวโดยให้คํ าตอบว่าชาวบ้านเขาได้เลือกที่จะทํ า
โครงการโครงการปรับปรุงรางน้ําไว้แล้วและได้ตกลงทํากันเองและไม่รับข้อเสนอของผู้รับเหมาราย
ดังกล่าว” (ไพโรจน์ แสนทวีสุข, 2560: สัมภาษณ์)
4.1.3 ลั ก ษณะการทุ จริ ตโดยละเว้ นหน้ าที่ และทุ จริ ตต่ อหน้ าที่ เพื่ อประโยชน์ ส่ วนตนและ
พวกพ้อง
กรณีของนายดวงพร ผลาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี ถูกร้องเรียนกล่าวหา เรื่อง ละเว้นหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้อง ประเด็น
(1) ซื้อต้นไม้ไม่ได้ขนาดตามที่ผู้ใหญ่ประกาศ
(2) ผู้ประกอบการที่นํามูลสัตว์มาจําหน่าย ไม่น่าเชื่อถือ ว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริง
ซื้อมูลสัตว์ไม่ครบตามจํานวน
(3) การปลอมแปลงลายมือชื่อคณะกรรมการและประชาชนเพื่อทําเรื่องยืมเงิน จํานวน
135,000 บาทและปลอมแปลงลายมือผู้ที่เข้าประชุม ผู้ขายมูลสัตว์ (มณีจันทร์) ผู้ขายต้นไม้ (ภัคดี)
(4) การนําต้นไม้จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้อุบลราชธานี จํานวน 900 ต้น มาสวมแทน
ต้นไม้ที่ต้องจัดซื้อ
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(5) มีประกาศทางหอกระจายข่าวว่าแรงงานปลูกป่าวันละ 300 บาท แต่แรงงานที่ได้รับ
คนละ 400 บาท แรงงานประกาศ 130 คน แต่นําส่งอําเภอ 150 คน ทุจริตค่าแรงไป 20 คน
(6) ค่า จ้า งเหมาดูแ ลต้น ไม้ใ ส่ปุ๋ย มูล สัต ว์ จํา นวน 100 คน จ้า ง 200 บาท รวมเงิน
20,000 บาท ไม่มีการดูแลจริง ผู้ร้องอยากทราบว่าเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด
(7) คนที่ไม่ได้ทํางานแต่ได้รับเงิน คือ นางเดือนเพ็ญ โยธิน
(8) ค่าดูแลต้นไม้จ่ายให้ผู้ที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน
ส่วนข้อแก้ต่างของผู้ใหญ่บ้าน นายดวงพร ผลาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ถูกร้องเรียนสรุปว่า
(1) ทางผู้ร้อ งได้ร้อ งว่าซื้อ ต้น ไม้ไ ม่ได้ข นาดคือ ต้น กล้า มัน เตี้ย เกิน ไปมีข นาดที่ 30 –
50 เซนติเมตร ถือว่าเล็กเกินไป แนวทางการแก้ต่าง “เราก็ได้แก้ไขโดยการหากล้าไม้เพิ่ม 430 ต้น
และซื้อพันธ์เมล็ดตาล 500 เมล็ด มาเพิ่มเติมและปลูกในวันเดียวกันเพื่อเป็นการทดแทนข้อกล่าวหาว่า
กล้าเล็ก”
(2) เอกสารทางผู้ขายก็ใ ห้ทางอําเภอไปครบแล้ว วนเรื่องที่ว่าปริมาณขาดเกินก็เป็น
การสั่งซื้อรวม ๆ กันกับหมู่บ้านอื่น ๆ แล้วมาแบ่งกัน
(3) ส่วนการปลอมลายมือชื่อนั้นทางประชาชนเขาเข้ามาประชุมจริงแต่เพียงบางคนเป็น
ผู้สูงอายุบ้างมองไม่เห็นไม่สะดวกเลยให้ลูกหลานที่มาด้วยลงชื่อให้แทน
(4) การนําต้นไม้จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้อุบลราชธานี จํานวน 900 ต้น มาสวมแทน
ต้นไม้ที่ต้องจัดซื้อนั้นต้นกล้าของทางศูนย์ที่วางอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนั้นได้แจกไปหมดก่อนหน้านี้แล้ว
(5) เรื่องค่าจ้างค่าแรงต้องแจ้งแบบนี้คือที่แจ้งไปทางอําเภอคือเป็นค่าแรงทั้งหมด 150 แรง
มาลงชื่อในวันสมัครแจ้งไป 130 คน ไปทํางานจริง 124 คน จึงมีส่วนต่างที่ 26 คน ส่วนคนที่ทํางานมาก
ก็ได้ 2 แรง เหตุได้แจ้งไปกับเอกสารโครงการว่า 1 คน 1 แรง เฉลี่ยต่อขุดหลุม ใส่ปุ๋ย ปลูกต้นไม้
อัตราส่วนต่อ 20 ต้น ดังนั้นคนที่ทํามากกว่าก็ได้ 2 แรงใน 1 วัน
(6) การใส่ปุ๋ยรอบที่ 2, 3 ซึ่งแต่ละครั้งจะทิ้งระยะห่างจากกันครั้งละ 2 อาทิตย์ต่อรอบ
มีค่าดูแลต่อครั้ง ครั้งละ 100 คน คนละ 100 บาท เป็นเงินต่อครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท 2 ครั้ง
เทากับ 20,000 บาท
(7) ส่วนคนที่ลงชื่อในวันรับสมัครแต่วันจริงไม่มาทํางานจริงทางเราก็ได้หาคนมาทดแทน
เพื่อให้เป็นไปตามจํานวน
ส่วนนายศราวุธ ศรีสง่า (2560: สัมภาษณ์) หมู่ที่ 1 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลอีกด้านว่า ในรายละเอียดของการทําสัญญาจ้างเหมา ผู้รับเหมามีการทํา
สัญญารายละเอียดของโครงการไว้อย่างชัดเจน ที่เป็นหลักฐาน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และด้วยมีมาตรการที่เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และ
ตรวจรับโครงการ ใช้ระยะเวลาดําเนินการภายใน 90 วันแล้วนั้น เป็นที่พึงพอใจของผู้รับเหมาใน
การดําเนินการตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าว เพราะปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ของผู้รับเหมาที่พบเจอ
คือ ผู้ว่าจ้าง จ่ายเงินโครงการล่าช้า และบางโครงการก็ใช้ระยะเวลานานกว่าที่โครงการจะสิ้นสุดถึงจะ
มีการเบิกจ่ายเงินได้ หากมีโครงการแบบนี้บ่อย ๆ ย่อมเป็นที่พึงพอใจของผู้รับเหมาแทบทุกราย ที่ได้
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รายละเอียดแบบแปลนของงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก มีผู้ว่าจ้างรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินที่ชุดเจน
และ มีการตรวจรับโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด
รวมทั้ง นายชาญศร มะลัยทอง (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตําบลดอนมดแดง
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ประชาคมเลือกการซ่อมแซมศาลา
กลางบ้านโดยคณะกรรมการได้ตกลงที่จะจัดหาให้ผู้รับเหมามาทําโครงการและให้คณะกรรมการเป็น
ฝ่ายตรวจสอบโดยไปขอแบบจากทางกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมดแดงมาเป็นแบบจ้างเหมา
การทํางานของผู้ใหญ่บ้านจะใช้เทคโนโลยีเป็นหลักโดยทุกขั้นตอนจะเก็บภาพและเอกสารถ่ายภาพทาง
โทรศัพท์มือถือส่งไลน์ในการงานไปยังปลัดอําเภอทุกขั้นตอนเป็นมีการปรึกษากับทางปลัดอําเภอ
ตลอดเวลาในระหว่างการทําโครงการและรายงานต่อชาวบ้านในการเรียกประชุมทุกครั้งและส่งไลน์
ให้กับชาวบ้านเสมอถือเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
ด้านนายสถิต นีระพันธ์ (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอ
ดอนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านด้วยถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ถนน
ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง มีการก่อสร้างมาหลายปีแล้ว บางเส้นทางก็ได้มีการก่อสร้างมา
พร้อมตั้งแต่ตั้งหมู่บ้าน ทําให้ถนนลูกรังในปัจจุบันนั้นมีการเสื่อมสภาพการใช้งานตามสภาพ โดยปกติ
ส่วนใหญ่อายุการใช้งานของถนนลูกรังจะมีอายุประมาณ 1 – 2 ปีเท่านั้น และโดยปกติในการซ่อมแซม
ถนนลูกรังนั้นจะเป็นหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลคําไฮใหญ่ เป็นผู้ดําเนินการ แต่ด้วยงบประมาณ
ที่จํากัดหากจะเทียบกันกับจํานวนเส้นทางที่ องค์การบริหารส่วนตําบลคําไฮใหญ่รับผิดชอบ ทําให้ไม่มี
งบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการมาซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง เพียงหมูบ้านเดียว
เพราะต้องใช้งบประมาณไปพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ให้หมู่บ้านอื่นอีกด้วย
ดังนั้นหาก บ้านหนองแสง จะรอเพียงงบประมาณจาก ของ องค์การบริหารส่วนตําบล
คําไฮใหญ่ อย่างเดียวคงจะเกิดความล่าช้า หรือหากปล่อยไว้เนินนานไม่ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านแล้วนั้น อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านและผู้ที่สัญจรไปมา
จึงทําให้เกิดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและมีมติในที่ประชุมประชาคม เลือกโครงการ ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน ดังกล่าวนั้นเอง
นายสว่างกิตร สกุลสุข (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่า ได้เลือกโครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลากลางบ้านเป็นมติที่
ประชุมของชาวบ้านเป็นเอกฉันเหตุเพราะศาลาเก่าได้เสื่อมโทรมมากและศาลากลางบ้านนี้ได้ยังคงต้อง
ใช้อยู่เป็นประจําไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรต่าง ๆ ของคนในชุมชนเป็นจุดเรียกพบกันชาวบ้านเลย
อยากจะปรับปรุงให้มีสภาพที่แข็งแรงและน่าอยู่ขึ้น สิ่งที่ได้จากการทําโครงการเป็นการรวมตัวกันของ
คนในหมู่บ้านสร้างความสามัคคีกันในชุมชนเป็นสิ่งที่ดี
นายวินัย แสนทวีสุข (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องด้วยสภาพท้องถิ่นของพื้นที่หมู่1เราเป็นพื้นที่ติดกับแหล่น้ําคือ
แม่น้ํามูลชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ทําการเกษตรกรรมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวทั่งนาปีและนาปรัง
และปลูกมันสําปะหลัง ปัญหาคือการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านเกษตรกรคือพื้นที่ตากผลผลิตแต่เดิม
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ก็อาศัยการตากตามริมถนนหนทางแต่ก็มีปัญหาทางการจารจรกับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน หลังจาก
โครงการได้ทําลานตากพืชผลทางการเกษตรแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์มาจากโครงการโดนการนําพืชผล
ทางการเกษตรมาตากในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ทําให้ไม่เสี่ยงอันตรายในการตากที่ริมถนน
นางเพ็ญ พึ่งสกุล (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี อธิบายว่า ปัญหาหลักของหมู่บ้านคือช่วงน่าแล้งมักจะเกิดปัญหาคนในชุมชน
ขาดแคลนน้ําใช้เพราะระบบประปาหมู่บ้านเดิมมีระยะในวงแคบ ๆ และไม่ทั่งถึงกันจนทําให้เกิดความ
เดือนร้อนในน่าแล้งทุกปีเป็นอย่างหนักชาวบ้านจึงประชาคมเลือกโครงการปรับปรุงเขตระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อที่ขยายส่ วนเพิ่มของคนในหมู่บ้านให้ ทั่วถึงกันและได้ เปลี่ ยนถั งบรรจุน้ําใหม่ จากเดิ มที่
เก่ามากและเพิ่มปริมาณการเก็บกับน้ํา การจัดทําโครงการเป็นการให้ผู้รับเหมาในหมู่บ้านเป็นผู้รับเหมา
ทํ าโครงการโดนให้ ผู้ รับเหมาจัด จ้ า งคนในหมู่บ้านทํ างานกันเองส่ วนผู้รับ เหมาเป็นเพี ยงผู้หาวั ส ดุ
อุปกรณ์ให้การทํางานและควบคุมในการทํางาพร้อม ๆ ไปกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงการที่ชาวบ้านได้แต่งตั้งไว้ในช่วงต้นโครงการ
ด้าน นางประไพ พื้นปูม (2561: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตําบลท่าเมือง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ ช่ ว ยให้ ช าวบ้ า นคลายปั ญ หาเรื่ อ งการใช้ น้ํ า ในครั ว เรื อ นและทาง
การเกษตร ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน์ เป็นการจ้างเหมาให้ผู้รับเหมาได้จัดการ
โครงการโดยชาวบ้านจัดตั้งคณะกรรมค่อยกํากับดูแลภาพรวมและตรวจสอบรับงาน จ่ายเงินให้แก่
ผู้รับเหมา ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ถูกใจชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะชาวบ้านปีปัญหามาก
โดยเฉพาะเรื่องน้ําดื่มน้ําใช้นอกฤดูฝน ชาวบ้านเดือดร้อนมานาน ครั้งพอชาวบ้านส่งตัวแทนให้ไปขอ
รถน้ํากับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเมืองให้นํารถน้ํามาบริการแจกจ่ายน้ําแก่ชาวบ้านที่เดือดร้านจาก
ปัญหาภัยแล้ง ทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเมืองกลับให้คําตอบกลับมาว่าไม่มีงบเรื่องค่าน้ํามันที่จะ
นํารถมาให้บริการชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านให้หมู่ที่ 3 เดือดร้อนเป็นประจําทุกปี แต่พอโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนี้มาและได้ทําโครงการสําเร็จ
มันไม่ได้แค่ช่วยให้ชาวบ้านคลายปัญหาเรื่องการใช้น้ําในครัวเรือนเท่านั้นแต่กลับได้ประโยชน์ยิ่งกว่านั้น
คือชาวบ้านได้นําน้ํามาใช้ทางการเกษตร รดสวนพริกสวนผักเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านทั้ง ๆ ที่ไม่เคยได้
ทําสวนปลูกพื้นผักมาก่อน”
นายบุญใส ขําตา (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี สรุปว่า หมู่บ้านเดือดร้อนเรื่องระบบประปาหมู่บ้าน จึงได้ประชาคมเลือกโครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และได้จัดตั้งคณะกรรมการค่อยตรวจสอบการทํางานของผู้รับเหมาเป็น
ระยะ ๆ ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ก่อนอื่นทางชาวบ้านได้รวมตัวกันที่จะประชาคม
ผู้ใหญ่บ้านได้เกริ่นถึงว่าตอนนี้หมู่บ้านเรายังคงเดือดร้อนอะไรให้ตระหนักในเรื่องการเป็นอยู่ก่อน ก่อนที่
จะไปเป็นเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านได้ให้เป็นแนวทางก่อนจะประชาคม ต่อจากนั้นก็ได้
ประชาคมเลือกโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และได้จัดตั้งคณะกรรมการ ค่อยตรวจสอบการ
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ทํางานของผู้รับเหมาเป็นระยะ ๆ ปัญหาของโครงการคือต้องเจาะบ่อบาบาลใหม่แล้วทําแท็งก์น้ําเพื่อ
กักเก็บน้ํา วันที่เจาะบ่อน้ําบาลก็ได้น้ําจากการเจาะดีเป็นที่พอใจของคณะกรรมหมู่บ้านและชาวบ้าน
ขั้นตอนการทํางานต่อไป คือ ก่อตั้งแท็งก์น้ํา หลังจากการทําแท็งก์น้ําเสร็จและได้ทดลองการใช้น้ํา
ปรากฏว่าน้ําที่เจาะขึ้นมาได้ปริมาณที่น้อยไม่เป็นดังที่ชาวบ้านคาดหวังคณะกรรมการจึงให้ผู้รับเหมา
เจาะบ่อบาดาลเพิ่งในระยะใกล้ ๆ กันห่างออกอีก 7 เมตร บ่อใหม่ที่เจาะได้น้ําดีเป็นที่พึ่งพอใจแก่
ชาวบ้าน”

ภาพที่ 4.1 ผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์ นางประไพ พื้นปูม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตําบลท่าเมือง
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับ บทสัมภาษณ์ของนายประมวล ยิ่งวงษ์ (2561: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
ตําท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ที่สรุปว่า การใช้งบโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนี้มาช่วยแก้ไขโดยชาวบ้านได้ประชาคม
เลือกเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเป็นจดที่ 2 ของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ํากินน้ําใช้ในฤดูแล้ง
อย่างพอเพียงและทั่วถึงกัน และได้จ้างช่างเหมาให้ช่างมาเจาะบ่อบาดาลเพิ่มตามโครงการโดยมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคนช่วยประสานงานกับนายช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าเมืองเป็นผู้ประสานงานติดต่อผู้เจาะบาดาลมาให้ หลังจากเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จทางชาวบ้านได้
เข้าทํางานต่อในเรื่องของการประกอบโครงสร้างฐานแท็งก์น้ําและเดินระบบประปา
รวมทั้ง กรณีของนายประเสริฐ ศิริมูล (2561: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตําท่าเมือง
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี สรุปว่า ได้จ้างเหมากับห้างหุ้นส่วนจํากัด (หจก.) ในกรุงเทพ
เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ําเสริมในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อที่ให้น้ําที่ส่งไปตามท่อประปาไปยังแต่ละ
หลังคาเรือนได้คุณภาพนี้ที่ดีสะอาดดื่มได้ ซึ่งหลังจากการติดตั้งเครื่องกรองน้ําดังกล่าวและได้ทดลอง
จ่ายนําไปยังทุกครัวเรือนผ่านเครื่องกรองน้ํานี้แล้วผู้ใหญ่บ้านได้เชิญหน่วยงานของสาธารณสุขมา
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ตรวจสอบคุณภาพน้ําและสาธารณสุขได้รับรองว่าน้ําประปาหมู่บ้านที่ผ่านเครื่องกลองน้ํานี้ดื่มได้และ
สะอาดตามหลักสาธารณสุข และได้จ่ายน้ําไปยังทั่วทุกครัวเรือนโดยมีค่าใช้จ่ายเก็บค่าน้ําตามมิเตอร์น้ํา
หน่ายละหกบาท เป็นต้น
4.2 สาเหตุในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
แม้ว่า การดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ จะมีหน่วยตรวจสอบในระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) ประจําจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง คณะกรรมการจังหวัด อําเภอ แต่งตั้ง
โดยมีคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) และหน่วยงานทหารในพื้นที่ ประชุมกลั่นกรอง
อนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ สําหรับกรณีที่ทาง
ราชการมีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้ ให้ใช้จ่ายตามเกณฑ์ของทางราชการ
เช่น
(1) ครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานอ้างอิงจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ
1 สํานักงบประมาณ ฉบับสิงหาคม 2559
(2) สิ ่ง ก่อ สร้า ง ราคามาตรฐานอ้า งอิง จากบัญ ชีม าตรฐานสิ ่ง ก่อ สร้า ง สํ า นัก มาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับมกราคม 2559
(3) ราคาวัสดุ ราคามาตรฐานอ้างอิงจากํานักงานพานิชจังหวัดของแต่ละจังหวัดที่ประกาศ
ในแต่ละเดือน
(4) อัตราราคาค่าแรงต่อหน่าย ราคามาตรฐานอ้างอิง จากอัตราราคางานต่อหน่วยสํานักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับมกราคม 2559
(5) ค่าจ้างแรงงาน
(5.1) ใช้ราคาค่าจ้างแรงงานตามขั้นตอนตามประกาศกระทรวงแรงงาน
(5.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณระดับอําเภอ
(5.3) รับรองการปิดบัญชีธนาคารโครงการของหมู่บ้าน
(5.4) รับรายงานการเบิกจ่ายจากบัญชีโครงการของหมู่บ้าน
(5.5) ตรวจติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกระยะ
(5.6) สนับสนุนและช่วยเหลือในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยั งมี ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ตํ าบล (ชปต.) ที มประชารั ฐ ตํ าบล ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ร่ ว ม
สังเกตการณ์ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตรวจสอบ แนะนําการดําเนินโครงการของหมู่บ้าน รายงาน
ผลดําเนินโครงการให้นายอําเภอทราบทุกระยะ
มีการประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกโครงการ ตามที่ประชาชนเสนอตามมติเสียงข้างมาก คัดเลือก
กันเองให้เหลือ 3 ชุด แต่ละชุดบุคคลไม่ซ้ํากันประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3 คน มีหน้าที่ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ การประกาศลงทะเบียนผู้ประสงค์ทํางานในหมู่บ้าน ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
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(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 3 คน มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างตาม
โครงการ รางงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
(3) คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน 3 คน มีหน้าที่เปิดบัญชีธนาคาร ตาม
โครงการของหมู่บ้าน เบิกจ่างเงินจากบัญชีเพื่อจ่ายเงินผู้รับจ้าง และลงทะเบียนบัญชีทรัพย์สินของ
หมู่บ้าน ให้ความเห็นชอบผลดําเดินโครงการ หลังดําเดินโครงการแล้วเสร็จ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
จากบัญชีโครงการ
รวมทั้งกําหนดให้คณะกรรมหมู่บ้าน (กม.) ทําหน้าที่เรียกประชุมประชาคม จัดทํารายละเอียด
โครงการตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน พิจารณาคัดเลือก ช่วยเหลือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ในการดํา เนิน งาน รายงานผลดํา เนิน โครงการให้อํา เภอทราบทุก ระยะ และรายงานผลประเมิน
โครงการให้อําเภอทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการ เป็นต้น
แต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นกลุ่มผู้นําท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําประชาชนที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อศึกษาลักษณะการทุจริต
ในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
และสาเหตุ ใ นการทุ จ ริ ตในของการดํ า เนิน ของโครงการยกระดั บศัก ยภาพหมู่ บ้า นเพื่อ ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดําเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews)
จํานวนทั้งสิ้น 28 คน
ค้นพบว่า ในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีส าเหตุที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การกํา หนดสเปค
(SPEC) ของโครงการ และระยะเวลาที่เร่งรีบของโครงการ และการกําหนดให้ดําเนินการพร้อม ๆ
ทั้งประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ
2) ความสามารถของคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ และ 3) การละหลวม/การผ่ อ นปรนของฝ่ า ย
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
4.2.1 สาเหตุในการทุจริตจากการกําหนดสเปค (SPEC) ของโครงการ และระยะเวลาที่
เร่งรีบของโครงการ และการกําหนดให้ดําเนินการพร้อม ๆ ทั้งประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าหรือ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ
การดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ต้องเป็ นโครงการ/กิจกรรมที่ ผ่ านการประชาคมหมู่บ้าน เป็นกิ จกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ โดยหมู่บ้านสามารถเสนอโครงการได้หมู่บ้านละไม่เกิน 2 โครงการ โดยโครงการ/
กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ มีดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
(1) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การขยายผลกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าต้นน้ํา เป็นต้น
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต การมีงานทําของประชาชน เช่น การทําผลิตภัณฑ์
สมุนไพร การถนอมอาหาร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เป็นต้น
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ด้านสังคม
(1) โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เป็นต้น
(2) โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ
การทําแนวไฟ การปลูกต้นไม้ทดแทน เป็นต้น
ด้านสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา เช่นขุดสระ จัดทําฝาย เก็บกักน้ํา ซ่อมแซมถังเก็บน้ํากลาง
ของหมู่บ้าน ซ่อมแซมฝายเก็บน้ํา ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกคลองลําห้วย ฯลฯ
(2) โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน เช่น รางระบายน้ํา ถนนที่ใช้
ในการสัญจร สะพาน ทางเดิน ฯลฯ
(3) โครงการกําจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะสิ่งปฏิกูลเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําให้หมู่บ้าน
ดําเนินการเองและใช้แรงงานในหมู่บ้านเป็นหลักโดยสามารถเช่าหรือจ้างเครื่องจักรกลในส่วนที่แรงงาน
ไม่สามารถดําเนินการได้ โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการห้ามดําเนินการ
ในลักษณะจ้างเหมา
4.2.1.1 การกําหนดสเปค (SPEC) ของโครงการ เป็นสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้
เกิดการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ
อาทิ กรณีนายสุวัจชัย ศรีมา (2560: สัมภาษณ์) ผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต
คอนกรีต ผสมเสร็จ สถานที่ตั้งโรงงาน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อธิบายในเชิงผลกระทบว่า
ผู้รับเหมาหรือตัวแทนชาวบ้านจะเข้ามาสั่งคอนกรีต ผสมเสร็จพร้อม ๆ กันเป็นจํานวนมาก ทุกหมู่บ้าน
ต่างก็รีบทํา เพราะโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐนั้นให้ทํางานกันและเบิกจ่ายกันในระยะสั้น ซึ่งเมืองอุบลจะมีผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต
คอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมส่งและบริการกันไม่กี่เจ้า ยิ่งมาทําพร้อม ๆ กันทุกหมู่บ้านทั้งเมืองอุบล
ผู้ประกอบการเองก็ค่อนข้างมีปัญหา
4.2.1.2 ระยะเวลาที่เร่งรีบของโครงการ และการกําหนดให้ดําเนินการพร้ อม ๆ ทั้ ง
ประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ
มีข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ นายวิชัย จรูญแสง (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลสําคัญสรุปได้ว่า โครงการที่
ทางหมู่ บ้านได้ จัดทํา คื อ โครงการซ่ อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยโครงการมีข้อจํากัดด้านกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการและส่งมอบงานภายใน 90 วัน ซึ่งในการดําเนินการได้เกิดปัญหาที่สําคัญ
คือ สินค้าที่สั่งซื้อ จอง เช่น ถังน้ําขนาด 5000 ลิตร ปั๊มน้ํา ตามแบบและราคา กลับมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
จากราคาเดิมประมาณ 15-30% และต้องรอคิวนานจนเกือบดําเนินโครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ ทําให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเกินความเป็นจริง และค่าดําเนินการจริงแพงกว่าราคาประเมินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งถ้ารอให้สินค้าลดราคาก็จะไม่ทันส่งงานตามกรอบระยะเวลาของโครงการ
โดย นายวิชัย จรูญแสง เสนอให้ริเริ่มโครงการจากชุมชนขึ้นไปเพื่อขออนุมัติ
โครงการไม่ใช่จํากัดลักษณะโครงการซึ่งเหมือนบังคับให้ทําบางโครงการ โครงการที่ถูกกําหนดให้จัดทํา
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พร้อม ๆ กันทั่วประเทศและมีกรอบระยะเวลาในช่วงสั้น ๆ ทําให้บางโครงการที่อยากจะทําแต่ต้องถูก
ยกเลิกไปเพราะอุปกรณ์ช่างมีจํากัด ช่างชํานาญการเฉพาะมีไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาเครื่องจักรกลที่มี
จํากัดและมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เป็นต้น
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“โครงการที่ทางหมู่ได้ได้จัดทําคือ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยที่
ผู้ใหญ่บ้านได้ให้นโยบายไว้คือ
อยากทําฝายกันน้ําเก็บไว้ใช้หน้าแล้งแต่ก็ติดตรงที่โครงการเขาให้ข้อจํากัดใน
การเลือกโครงการที่จะทําและระยะกรอบของเวลาที่จะจัดทําและส่งงานให้ทันภายใน 90 วันตาม
กรอบที่โครงการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน
พอทํางานจริงในการจัดจ้างงานกันเองในหมู่บ้านและได้ขอแบบจาก อบต. เพื่อ
ประกอบในการก่อสร้างและเพื่อประกอบในเอกสารแนบโครงการส่งเสนออําเภอ ทาง อบต.ได้ให้แบบ
และราคาประเมิน ตามปรกติพอทํางานจริงเกิดปัญหาตามที่ว่าคือ
สินค้าที่สั่งซื้อ จอง เช่น ถังน้ํา 5000 ลิตร และปั๊มน้ํา จากราคาตามแบบได้ให้ไว้
กลับมีราคาเพิ่มขึ้นจากราคาปกติ 15-30% และต้องรอคิวนานจนเกือบทํางานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ทําให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินความเป็นจริงและแพงกว่าราคาประเมินของ อบต. ซึ่งถ้า
รอให้ลดราคาก็จะไม่ทันส่งงานตามระยะเวลาของโครงการ
ควรจะให้เสนอโครงการจากชุมชนขึ้นไปเพื่อขออนุมัติโครงการไม่ใช่จํากันที่
โครงการตัวอย่างเหมือนจะบังคับให้เลือกที่จะทํา (นโยบายจากล่างสู่บน ไม่ใช่บนลงล่าง)
โครงการที่ถูกกําหนดให้จัดทําพร้อม ๆ กันทั่วประเทศและมีกรอบระยะเวลา
ในช่ว งสั้น ๆ ทํา ให้บ างโครงการที่อ ยากจะทํา แต่ต้อ งถูก ยกเลิก ไปเพราะ 1) อุป กรณ์ช่า งมีจํา กัด
2) ช่างชํานาญการเฉพาะด้านมีจํากัด 3) เครื่องจักรกลที่มีจํากัดและมีเฉพาะบางพื้นที่ เป็นต้น” (วิชัย
จรูญแสง, 2560: สัมภาษณ์)
สอดคล้องกับ กรณีบทสัมภาษณ์ของ นายไพโรจน์ แสนทวีสุข (2560: สัมภาษณ์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ที่วิเคราะห์ว่า อุปสรรค
ของการทํางาน เนื่องจากเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้ประชาคมให้มีการลงมือจัดจ้างให้คนในหมู่บ้านทํา
กันเองปัญหาที่พบ คือ ค่าขนส่งและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 20% มีการแทรกแซงจาก
ผู้รับเหมาเอกชนที่มาเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านทําโครงการที่อยากจะให้ทําและได้ยืนเงื่อนไขให้ตกลงจ้าง
ผู้รับเหมารายดังกล่าวโดยจะตอบแทนเป็นเงินทอนกลับคืน 10% แต่ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิเสธเงื่อนไข
ดังกล่าวโดยให้คําตอบว่าชาวบ้านเขาได้เลือกที่จะทําโครงการโครงการปรับปรุงรางน้ําไว้แล้วและ
ได้ตกลงทํากันเองและไม่รับข้อเสนอของผู้รับเหมารายดังกล่าว
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“เป็นการทําโครงการที่แก้ไขงานเดิมของ อบต.ที่ทําไว้ซื่อเป็นโครงการปรับปรุง
รางน้ําจากเดิมที่ อบต.ทําท่อรางน้ําข้างถนนในแบบท่อ ค.ส.ล. ครึ่งใบไม่มีฝาปิดชาวบ้านอยากได้ให้ลึก
กว่าเดิมและมีเหล็กครอบกันสิ่งของเช่นกิ่งไม้ขยะต่างได้ตกลงไปในที่ระบายน้ําทําให้อุดตันและทาง
ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาทําความสะอาดเป็นประจํา
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อุปสรรคของการทํางาน เนื่องจากเป็นโครงการที่ชาวบ้านได้ประชาคมให้มีการ
ลงมือจัดจ้างให้คนในหมู่บ้านทํากันเองปัญหาที่พบ คือ ค่าขนส่งและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ
10-20%
มี ก ารแทรกแซงจากผู้รั บ เหมาเอกชนที่ ม าเสนอให้ผู้ ใ หญ่ บ้า นทํา โครงการที่
อยากจะให้ ทํ าและได้ ยื่นเงื่ อ นไขให้ตกลงจ้างผู้รับเหมารายดั งกล่าวโดยจะตอบแทนเป็ นเงินทอน
กลับคืน 10%” (ไพโรจน์ แสนทวีสุข, 2560: สัมภาษณ์)
ขณะที่ นายสุที สายชาลี (2561: สัมภาษณ์) กํานันตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มองว่า โครงการได้ถูกกําหนดจับวางให้เครือข่ายผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้ดําเนินโครงการ โดยใช้บทบาทหน้าที่ อิทธิพลของผู้นําให้ทําโครงการที่ตนวางแผนไว้โดย โดยภาพรวม
ก็อาจจะเกิดความเป็นระเบียบแต่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ข้อค้นพบ จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ค้นพบประเด็นสําคัญว่ากลุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน จะมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยผู้นําท้องที่เหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนกลุ่มอื่น
ๆ ทราบล่วงหน้าว่าจะมีโครงการเข้ามาตอนใด ช่วงเวลาใด และทราบยอดของ และงบประมาณ
ทั้งหมด มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ กรอบของระยะเวลาในการดําเนินโครงการมากกว่าบุคคลอื่น ๆ จึง
สร้างโอกาสให้กับตนเองในการชี้นําประเด็น หรือลักษณะโครงการตามที่กลุ่มผู้นําในชุมชนต้องการที่
จะให้จัดทําโครงการนั้น ๆ โดยที่ชาวบ้านไม่ทันรู้ตัว ประกอบกับชาวบ้านให้ความเชื่อมั่นกับความเป็น
ผู้นําหมู่บ้าน จึงง่ายที่จะเลือกทําในโครงการที่ตนเองถนัดและมีพวกพ้องคอยเป็นผู้รักษาผลประโยชน์
ให้และดําเนินการแทน ประกอบกับประเด็นถัดไป
4.2.2 สาเหตุในการทุจริตจากปัญหาความสามารถของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการ จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกโครงการ ตามที่
ประชาชนเสนอตามมติเสียงข้างมาก คัดเลือกกันเองให้เหลือ 3 ชุด แต่ละชุดบุคคลไม่ซ้ํากันประกอบด้วย
4.2.2.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3 คน มีหน้าที่ในการดําเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการที่ได้รับอนุมัติ การประกาศลงทะเบียนผู้ประสงค์ทํางานในหมู่บ้าน ลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง
4.2.2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 3 คน มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับ
งานจ้างตามโครงการ รางงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
4.2.2.3 คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญ ชี จํานวน 3 คน มีหน้าที่เปิดบัญ ชี
ธนาคาร ตามโครงการของหมู่บ้าน เบิกจ่างเงินจากบัญชีเพื่อจ่ายเงินผู้รับจ้าง และลงทะเบียนบัญชี
ทรัพย์สินของหมู่บ้าน ให้ความเห็นชอบผลดําเดินโครงการ หลังดําเดินโครงการแล้วเสร็จ และอนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีโครงการ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 3 คน มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้าง
ตามโครงการ รางงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
ดัง บทสัมภาษณ์ของ นายวิทูล สีทา (2560: สัมภาษณ์) พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ในจังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ข้อมูล
สําคัญว่า สิ่งที่สร้างปัญหากับโครงการจริง ๆ คือ คณะกรรมการตรวจรับซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้มีความรอบรู้
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เรื่องการบริหารโครงการ เลยทําให้งานยุ่งยากขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการที่แต่งตั้งตรวจรับงาน
เป็นคนพื้นที่ในหมู่บ้านเช่น คณะกรรมการชุดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญ ชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั้งนั้น ให้คนอาชีพ
เกษตรกรมาตรวจรับงานเช่นงานทําถนน ค.ส.ล. งานสร้างสะพาน โครงสร้างเหล็กแท็งก์น้ํา งานระบบ
ต่าง ๆ หรือจะเป็นการเบิกจ่ายการทําทําบัญชี ทั้งที่ควรให้มืออาชีพเข้ามาทําการตรวจ เป็นต้น
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“อีกอย่างในการที่เราจะคุยหรือตกลงอะไรในการจัดทํางานโครงการเราเองก็ต้องถาม
ก่อนเลยว่าใครคือเจ้าของโครงการจริง ๆ และใครมีอํานาจเซ็นตรวจรับงานของเรา เพราะไม่อย่างนั้น
ถึงเวลาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการตรวจรับงานได้เพราะบางครั้งการเช็คตรวจรับงานโดยให้ตรง ๆ
เอาตามแบบจริง ๆ คงจะหาผู้รับเหมาไปทํางานให้ได้ยากยกเว้นแต่ทํากันเองในหมู่บ้าน ถึงทํากันเอง
ก็ขาดทุนและก็ไม่ได้ตามแบบอยู่ดีเพราะบางงานบางขั้นตอนของการทํางานต้องใช้งานช่างฝีมือมันต้อง
ใช้มืออาชีพทํางานเท่านั้น เช่น งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดสระหนองน้ํา งานระบบต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้าน
จะเอาเครื่องมือเครื่องจักรกลหนักมาจากไหน”
“ในบางครั้งบางที่การทํางานกับภาครัฐมันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกับการดูแลผู้ดูแล
โครงการและคณะกรรมการต่าง ๆ โดยเฉพาะกับตัวประธานและคณะผู้ตรวจรับงาน ปฏิเสธไม่ได้
หลอกครั บ ว่ า ไม่ มีก ารดู แ ลเลยถ้ า ไม่ ดู แ ลเขากลุ่ ม เหล่ า นั้ น ก็ จ ะว่ าผู้ รั บ เหมาไม่ เ อาใจใส่ ค นทํ า งาน
กรรมการเลยรอบหน้าไม่ต้องมาเจราจากันนะ การตรวจงานก็จะมีเรื่องจุกจิกตลอดเวลาทําให้ค่าใช้จ่าย
มากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลอาจถึงขั้นขาดทุนได้ หรือไม่ก็เบิกเงินไม่ได้หรือช้ามาก ๆ ดังนั้นไม่มีผู้รับเหมาราย
ไหนจะกล้าเสี่ยงหลอกครับเพราะลงทุนไปหมดแล้ว ผู้รับเหมารายไหนที่รับกับวิธีการแบบนี้ระบบ
อย่างนี้ไม่ได้เขาก็จะไม่เข้ามายุ่งกับงานโครงการของรัฐ ส่งผลให้มีจํานวนผู้รับเหมาที่มาทําโครงการกับ
ภาครัฐในจังหวัดเพียงไม่กี่เจ้า”
“จริง ๆ ตัวเนื้องานในโครงการไม่มีอะไรยุ่งยากหลอกครับเพราะกระบวนการทํางานเรา
ทํากันตามแบบตามแปลนงานกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สร้างปัญหากับโครงการจริง ๆ คือตัวคณะกรรมการ
นั้นเหละครับบางครั้งก็ไม่ได้มีความรอบรู้เรื่องการบริหารโครงการอะไรหลอกครับเพียงแค่อยากแสดง
บารมีเฉย ๆ เลยทําให้งานยุ่งยากขึ้นก็เท่านั้นโดยเฉพาะคณะกรรมการที่แต่งตั้งตรวจรับงานเป็นคน
พื้น ที่ ใ นหมู่ บ้ า นเช่ น คณะกรรมการชุ ด คณะกรรมการจั ดซื้ อ จั ด จ้ าง คณะกรรมการตรวจรั บพั ส ดุ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั้งนั้น ไม่ได้ดูถูกเขา
เหล่านั้นนะครับ แต่ให้คนอาชีพเกษตรกรมาตรวจรับงานเช่นงานทําถนน ค.ส.ล. งานสร้างสะพาน
โครงสร้างเหล็กแท็งก์น้ํา งานระบบต่าง ๆ หรือจะเป็นการเบิกจ่ายการทําทําบัญชี ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่
ต้องให้มืออาชีพเขาทําเขาตรวจกันหรือเปล่าแล้วอย่างนี่จะได้ประสิทธิ์ภาพได้อย่างไร ท้ายก็จะวนมาที่
ความพึ่งพอใจมาเป็นเกณฑ์ตัดสินงาน และผลประโยชน์จะตามมา” (วิทูล สีทา, 2560: สัมภาษณ์)
หรือกรณี บทสัมภาษณ์ของ นายมูล เมฬุวนารักษ์ (2560: สัมภาษณ์) สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) หมู่ 14 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อสังเกต
ที่เป็นประโยชน์ว่า ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ในประเด็นของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการ
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เบิกจ่ายเงิน เป็นประเด็นที่ควรพึงระวัง เพราะคณะกรรมการชุดดังกล่าวล้วนแล้วแต่ เป็นประชาชน
ในพื้นที่ ไม่ได้มีความชํานาญในการทําความเข้าใจในการศึกษากฎ ระเบียบ กระบวนการและวิธีการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกวิธี
ดังบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่งว่า
“ถึง แม้ว ่า โครงการดัง กล่า วจะเป็น ผลดีแ ก่ป ระชาชนในพื ้น ที ่ แต่ใ นประเด็น ของ
กระบวนการจัด ซื ้อ จัด จ้า ง ที ่ม ีค ณะกรรมการจัด ซื ้อ จัด จ้า ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ และ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เป็นประเด็นที่ควรพึงระวัง เพราะคณะกรรมการชุดดังกล่าวล้วนแล้วแต่
เป็ น ประชาชนในพื้ น ที่ ไม่ ไ ด้ มี ค วามชํ า นาญในการทํ า ความเข้ า ใจในการศึ ก ษากฎ ระเบี ย บ
กระบวนการและวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกวิธี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแม้จะเป็นผู้ที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งก็ ยั ง มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ผิ ด วิ ธี อ ยู่ ต ามที่ เ ห็ น ประจํ า เพราะ
เนื่ อ งจากตัว กฎ ระเบี ยบ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลาทํ าให้ เสี่ ย งต่ อ ในการปฏิบั ติ ที่ผิ ดวิ ธี ”
(มูล เมฬุวนารักษ์, 2560: สัมภาษณ์)
สอดคล้อ งกับ บทสัม ภาษณ์ข องนายสัม พัน ธุ ์ เกษแก้ว (2560: สัม ภาษณ์) กํ า นัน
ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี และ นายจารึก ศรีสง่า (2560: สัมภาษณ์)
กํานันตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ที่สรุปว่า การกําหนดให้เร่งส่งเอกสาร
มอบหมายงานภายในเวลาพร้อม ๆ กัน ทําให้มี การผ่อนรับเซ็นรับงานไปก่อนเพื่อให้ทันในกรอบ
ระยะเวลา แล้วจึงมาจัดทํางานให้ภายหลัง และมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านไม่ถนัดในการจัดทําเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อค้นพบ จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ค้นพบประเด็นสําคัญว่า
การจัดตั้งชุดคณะกรรมการต่าง ๆ ก็ยังเป็นคนในหมู่บ้านที่ไม่มีความชํานาญการเฉพาะ
ด้านเพียงพอ อีกทั้งบางส่วนคณะกรรมการยังเป็นเครือญาติพี่น้องกันย่อมง่ายต่อการรู้เห็นเป็นใจให้
เกิ ด การทุ จ ริ ต ในโครงการได้ สู ง เพราะในคู่ มื อ ในการทํ า โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นเพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในการคัดเลือกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน คัดเลือกกันเองให้เหลือ 3 ชุด แต่ละชุดบุคคลไม่ซ้ํากัน แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าห้ามเป็นพรรคพวกกัน
และเป็นญาติพี่น้องกันทั้งชุดคณะกรรมการระบุแค่ห้ามมีชื่อซ้ํากันเท่านั้น
4.2.3 สาเหตุในการทุจริ ตจากการละหลวม/การผ่อนปรนของฝ่า ยตรวจสอบและฝ่า ยที่
ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแล
การละหลวมของเจ้าหน้าที่ทางอําเภอซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลให้กับโครงการ
แต่ละโครงการทุกหมู่บ้านให้เป็นไปตามในกระบวนการและขั้นตอน ชุดคณะกรรมการบริหารงาน
อําเภอ (กบอ.) และหน่วยงานทหารในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ และสําหรับกรณีที่ทางราชการมีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้ ให้ใช้จ่ายตามเกณฑ์ของทางราชการ ตามที่คู่มือได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนแต่ในการทํางานจริงผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อ้างอิงถึงกฎข้อนี้เลย หลังจากประชาคมจากชาวบ้าน
มาเป็ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ นํ า โครงการไปขอแบบกั บ กองช่ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเพื่ อ ให้
ออกแบบ ในส่วนต่าง ๆ ตามที่โครงการได้ผ่านประชาคมมา ซึ่งคู่มือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

73
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ได้บอกไว้ว่าให้คณะกรรมการบริหารงาน
อําเภอ (กบอ.) และหน่วยงานทหารในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของทางราชการ และสําหรับกรณีที่ทางราชการมีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้ ให้ใช้จ่ายตามเกณฑ์ของทางราชการ เช่น
4.2.3.1 ครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานอ้างอิงจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับสิงหาคม 2559
4.2.3.2 สิ่งก่อสร้าง ราคามาตรฐานอ้างอิงจากบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับมกราคม 2559
4.2.3.3 ราคาวั สดุ ราคามาตราอ้ างอิ งจากํ านั กงานพานิ ชย์ จั งหวั ดของแต่ ละจั งหวั ดที่
ประกาศในแต่ละเดือน
4.2.3.4 อัตราราคาค่าแรงต่อหน่าย ราคามาตรฐานอ้างอิง จากอัตราราคางานต่อหน่วย
สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับมกราคม 2559
4.2.3.5 ค่าจ้างแรงงาน
1) ใช้ราคาค่าจ้างแรงงานตามขั้นตอนตามประกาศกระทรวงแรงงาน
2) จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณระดับอําเภอ
3) รับรองการปิดบัญชีธนาคารโครงการของหมู่บ้าน
4) รับรายงานการเบิกจ่ายจากบัญชีโครงการของหมู่บ้าน
5) ตรวจติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการให้จังหวัดทราบทุกระยะ
6) สนับสนุนและช่วยเหลือในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ
แต่กลับพบว่า กองช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางพื้นที่ ไม่ได้ถือเอากฎเกณฑ์ของ
คู่มือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาเป็น
เกณฑ์หลักในการให้ราคาประเมินในการก่อสร้างหรือการจ้างเหมาหรือครุภัณฑ์ต่างที่มีการจัดซื้อเป็น
ตัวกําหนด แต่กองช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลอาจจะใช้เกณฑ์อื่นมาเป็นตัวกําหนดราคาแทนซึ่ง
เป็นการผิดกฎระเบียนของโครงการแต่คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) และหน่วยงานทหาร
ในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายกลับนิ่งเฉยปล่อยโครงการผ่านไปโดย
ไม่มีการถ่วงติงแต่อย่างใด
การพิจารณาในการเขียนแบบขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ที่เขียนแบบให้ทุก
โครงการจะให้ราคาเต็มจํานวนยอดของงบประมาณทุกโครงการ เช่น โครงการในตัวอย่างที่คู่มือ
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้เป็น
ตัวอย่างไว้ให้ หากจะทํามาเทียบกันราคากันน่าจะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยคงจะไม่เท่ากันทั้ง
40 โครงการ แต่กลับมียอดในการก่อสร้างโครงการเท่ากันหมดทุกโครงการและทุกพื้นที่ในประเทศไทย
ไม่ว่าพื้นที่ใ นหมู่บ้านนั้น ๆ จะอยู่ใ กล้หรือใกล้วัตถุดิบก็ตามภูมิประเทศจะแตกต่างเพียงใดก็ตาม
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ก็ยังคงให้ราคาตามงบประมาณเท่ากันหมด ซึ่งส่อไปทาง
ทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐอย่างชัดเจน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง “ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี”
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และ 2) ศึกษาสาเหตุในการทุจริต
ในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และข้อมูลจากคดีการทุจริตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง(document research)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้ข้อมูล
ที่สําคัญ (key informants) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น กลุ่มผู้นําท้องถิ่น ได้แก่ กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําประชาชนที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) ผู้รับเหมา
เป็นต้น เพื่อศึกษาลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และสาเหตุในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดําเนินการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interviews) เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ลักษณะปลายเปิด (open-ended
questions) จํานวนทั้งสิ้น 28 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือกเพื่อสัมภาษณ์ที่สําคัญ ผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ นางคมคาย พจน์ธีรมนตรี ปลัดอําเภอดอนมดแดง
(2561: สัมภาษณ์) อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มที่ 2 กลุ่ ม กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ประชาชนทั่วไป ได้แก่
(1) นายประเสริฐ ศิริมูล (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 (ตําแหน่งในช่วงที่ดําเนินการ
สัมภาษณ์ ปี พ.ศ.2560) ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
กํานันตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี)
(2) นายวิชัย จรูญแสง (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(3) นายจารึก ศรีสง่า (2560: สัมภาษณ์) กํานันตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
(4) นายสว่างกิตร สกุลสุข (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

75
(5) นายอุทิศ เกษสิทธิ์ (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(6) นายสัมพันธุ์ เกษแก้ว (2560: สัมภาษณ์) กํานันตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
(7) นายวินัย แสนทวี สุข (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(8) นายไพโรจน์ แสนทวีสุข (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(9) นายทวี สายชาลี (2560: สัมภาษณ์) กํานันตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
(10) นายสิงห์ สายชาลี (2560: สัม ภาษณ์) ผู้ใ หญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตํา บลดอนมดแดง อํา เภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(11) นางเพ็ญ พึ่งสกุล (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(12) นายชาญสร มะลัยทอง (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(13) นายพุธ ศรีกุล (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลเหล่าแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(14) นายมูล เมฬุวนารักษ์ (2560: สัมภาษณ์) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 14
ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(15) นางดวงจันทร์ ผลาพร (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(16) นายสมัย มุทาพร (2560: สัมภาษณ์) ประชาชนหมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(17) นายสถิต นีรพันธ์ (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(18) นายปิยะ อินทรุขา (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(19) นางประไพ พื้นปูม (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(20) นายบุญใส ขําตา (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(21) นายประมวล ยิ่งวงษ์ (2560: สัมภาษณ์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
(22) นายสุที สายชาลี (2561: สัมภาษณ์) กํานันตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ ได้แก่
(1) นายจุ่น แคนสุข (2561: สัมภาษณ์) หมู่ที่ 5 ตําบลดอนแมนแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี (อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้างในหมู่บ้าน)
(2) นายวิทูล สีทา (2561: สัมภาษณ์) พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ที่ 7 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(3) นายสุวัจชัย ศรีมา (2561: สัมภาษณ์) ผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต คอนกรีต ผสมเสร็จ
สถานที่ตั้ง โรงงานอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
(4) นางศศิประภา วิมลพันธ์ (2560: สัมภาษณ์) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
(5) นายศราวุธ ศรีสง่า (2560: สัมภาษณ์) ผู้รับเหมาในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตําบลคําไฮใหญ่ อําเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลําดับดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
โดยสรุปแล้วผลการศึกษาและบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเด็นเพื่อ
ตอบคําถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปได้ดังนี้
5.1.1 ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พบ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะการทุจริตโดยไม่ดําเนินโครงการตามกําหนด
สเปค (SPEC) ของโครงการ ลักษณะการทุจริตโดยจัดซื้อและจ้างเหมาบริการในราคาที่สูงผิดปกติ และ
ลักษณะการทุจริตโดยละเว้นหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
5.1.1.1 ลักษณะการทุจริตโดยไม่ดําเนินโครงการตามกําหนดสเปค (SPEC) ของโครงการ
ข้อมูลจากระเบียบวาระการประชุมนายอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สรุปว่า โครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน กําหนดห้วงเวลา
ดําเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไก
หลักรับผิดชอบดําเนินการในหมู่บ้าน ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีหมู่บ้าน จํานวน 2,693 หมู่บ้าน
สําหรับดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
จะได้รับงบประมาณหมู่บ้านละ 200,000 บาท เป็นเงิน 538,600,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบแปดล้าน
หกแสนบาทถ้วน)
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อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินการพบ ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีข้อร้องเรียนทั้ง
ที่ปรากฏเป็นหลักฐาน และไม่เป็นปรากฏเป็นหลักฐานหรือไม่กล้าให้ข้อมูล อาทิ กรณีหนังสือ บันทึก
ป.ค.14 ที่ว่าการอําเภอดอนมดแดง ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ถ่อยคํากรณีมีการร้องเรียน
นางนวลจันทร์ ผลาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท)
โดย นายวินัย บัณกาที เลขที่บัตรประชาชน 3 3415 010950 81 3 เกิดปี 2503 อายุ 57 เกิดที่
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตําบลดอนมดแดง อําดอนมดแดง จังหวัด
อุบ ลราชธานี อาชีพ ทํา การเกษตร ได้ใ ห้ถ้อ ยคํา ต่อ คณะกรรมการการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง ตาม
รายชื่อคณะกรรมการท้ายบันทึกนี้ ได้ร้องเรียน นางนวลจันทร์ ผลาพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบล
ดอนมดแดง เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท)
สรุปว่า กรณีมีการร้องเรียน นางนวลจันทร์ ผลาพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตําบล
ดอนมดแดง เกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) จากการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ
200,000 บาท)
จากการประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2559 ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท) คือ โครงการปลูกป่าชุมชน งบประมาณ
200,000 บาท
ในการดําเนินการตรวจรับพัสดุนายวินัล บัณกาที กรรมการ ได้แย้งไว้ว่าความสูง
ของต้นไม้ที่นํามาส่งจํานวน 3,000 ต้น ในตอนที่ได้ลงนามตรวจ ความสูงของต้นไม้ที่นํามาส่งประมาณ
ร้อยละ 30 มีความสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ตามที่ได้ประกาศในที่ประชุม
5.1.1.2 ลักษณะการทุจริตโดยจัดซื้อและจ้างเหมาบริการในราคาที่สูงผิดปกติ
เนื่อ งจากเป็น โครงการที ่ช าวบ้า นได้ป ระชาคมให้มีก ารลงมือ จัด จ้า งให้ค น
ในหมู่บ้านทํากันเองปัญหาที่พบ คือ ค่าขนส่งและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% มีการแทรกแซง
จากผู้รับเหมาเอกชนที่มาเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านทําโครงการที่อยากจะให้ทําและได้ยืนเงื่อนไขให้ตกลงจ้าง
ผู้รับเหมารายดังกล่าวโดยจะตอบแทนเป็นเงินทอนกลับคืน 10% แต่ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิเสธเงื่อนไข
ดังกล่าวโดยให้คําตอบว่าชาวบ้านเขาได้เลือกที่จะทําโครงการโครงการปรับปรุงรางน้ําไว้แล้วและได้
ตกลงทํากันเองและไม่รับข้อเสนอของผู้รับเหมารายดังกล่าว
5.1.1.3 ลักษณะการทุจริตโดยละเว้นหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และพวกพ้อง
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อาทิ กรณีข อง นายดวงพร ผลาพร ผู้ใ หญ่บ้า นหมู่ที่ 5 ตํา บลดอนมดแดง
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ถูกร้องเรียนกล่าวหา เรื่อง ละเว้นหน้าที่และทุจริตต่อหน้าที่
เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ประเด็น
1) ซื้อต้นไม้ไม่ได้ขนาดตามที่ผู้ใหญ่ประกาศ
2) ผู้ประกอบการที่นํามูลสัตว์มาจําหน่าย ไม่น่าเชื่อถือ ว่าเป็นผู้ประกอบการ
ตัวจริงซื้อมูลสัตว์ไม่ครบตามจํานวน
3) การปลอมแปลงลายมือชื่อคณะกรรมการและประชาชนเพื่อทําเรื่องยืมเงิน
จํานวน 135,000 บาทและปลอมแปลงลายมือผู้ที่เข้าประชุม ผู้ขายมูลสัตว์ (มณีจันทร์) ผู้ขายต้นไม้
(ภัคดี)
4) การนําต้นไม้จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้อุบลราชธานี จํานวน 900 ต้น มาสวมแทน
ต้นไม้ที่ต้องจัดซื้อ
5) มีประกาศทางหอกระจายข่าวว่าแรงงานปลูกป่าวันละ 300 บาทแต่แรงงาน
ที่ได้รับคนละ 400 บาทแรงงานประกาศ 130 คน แต่นําส่งอําเภอ 150 คน ทุจริตค่าแรงไป 20 คน
6) ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ จํานวน 100 คน จ้าง 200 บาท รวมเงิน
20,000 บาท ไม่มีการดูแลจริง ผู้ร้องอยากทราบว่าเงินดังกล่าวอยู่ที่ใด
7) คนที่ไม่ได้ทํางานแต่ได้รับเงิน คือ นางเดือนเพ็ญ โยธิน
8) ค่าดูแลต้นไม้จ่ายให้ผู้ที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน
5.1.2 สาเหตุในการทุจริ ตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ค้นพบว่า ในการทุจริตในของการดําเนินของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มีสาเหตุที่สําคัญ คือ
5.1.2.1 การกําหนดสเปค (SPEC) ของโครงการ และระยะเวลาที่เร่งรีบของโครงการ
และการกําหนดให้ดําเนินการพร้อม ๆ ทั้งประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมี
ราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ
ทั้งนี้ โครงการที่ทางหมู่บ้านมักจัดทํา คือ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
โดยโครงการมีข้อจํากัดด้านกรอบระยะเวลาในการดําเนินการและส่งมอบงานภายใน 90 วัน ซึ่งในการ
ดําเนินการได้เกิดปัญหาที่สําคัญ คือ สินค้าที่สั่งซื้อ จอง เช่น ถังน้ําขนาด 5000 ลิตร ปั๊มน้ํา ตามแบบ
และราคากลับมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากราคาเดิมประมาณ 15-30 % และต้องรอคิวนานจนเกือบดําเนิน
โครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทําให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเกินความเป็นจริง และ
ค่าดําเนินการจริงแพงกว่าราคาประเมินขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งถ้ารอให้สินค้าลดราคาก็จะ
ไม่ทันส่งงานตามกรอบระยะเวลาของโครงการ
นอกจากนั้น ผู้รับเหมาหรือตัวแทนชาวบ้านจะเข้ามาสั่งคอนกรีต ผสมเสร็จ
พร้อม ๆ กันเป็นจํานวนมาก ทุกหมู่บ้านต่างก็รีบทํา เพราะโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนั้นให้ทํางานกันและเบิกจ่ายกันในระยะสั้น ซึ่งเมือง
อุบลราชธานีจะมีผู้ประกอบการแพล้นคอนกรีต คอนกรีต ผสมเสร็จ พร้อมส่งและบริการกันไม่กี่เจ้า
ยิ่งมาทําพร้อม ๆ กันทุกหมู่บ้านทั้งเมืองอุบล ผู้ประกอบการเองก็ค่อนข้างมีปัญหา
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มีก ารแทรกแซงจากผู้รั บ เหมาเอกชนที่ ม าเสนอให้ ผู้ ใ หญ่ บ้า นทํ า โครงการที่
อยากจะให้ทํ าและได้ ยืนเงื่ อ นไขให้ตกลงจ้างผู้ รับเหมารายดังกล่ าวโดยจะตอบแทนเป็นเงินทอน
กลับคืน หรือโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
5.1.2.2 ปัญหาความสามารถของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในการดําเนินโครงการ จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกโครงการ ตามที่
ประชาชนเสนอตามมติเสียงข้างมาก คัดเลือกกันเองให้เหลือ 3 ชุด แต่ละชุดบุคคลไม่ซ้ํากันประกอบด้วย
1) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3 คน มีหน้าที่ในการดําเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการที่ได้รับอนุมัติ การประกาศลงทะเบียนผู้ประสงค์ทํางานในหมู่บ้าน ลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง
2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 3 คน มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจ
รับงานจ้างตามโครงการ รางงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
3) คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี จํานวน 3 คน มีหน้าที่เปิดบัญชี
ธนาคาร ตามโครงการของหมู่บ้าน เบิกจ่างเงินจากบัญชีเพื่อจ่ายเงินผู้รับจ้าง และลงทะเบียนบัญชี
ทรัพย์สินของหมู่บ้าน ให้ความเห็นชอบผลดําเดินโครงการ หลังดําเดินโครงการแล้วเสร็จ และอนุมัติให้
เบิกจ่ายเงินจากบัญชีโครงการ
แต่สิ่งที่สร้างปัญหากับโครงการจริง ๆ คือ คณะกรรมการตรวจรับซึ่งบางครั้ง
ก็ไม่ได้มีความรอบรู้เรื่องการบริหารโครงการ เลยทําให้งานยุ่งยากขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ตรวจรับงานเป็นคนพื้นที่ในหมู่บ้านเช่น คณะกรรมการชุดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทําบัญชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทั้งนั้น
ให้คนอาชีพเกษตรกรมาตรวจรับงานเช่นงานทําถนน ค.ส.ล. งานสร้างสะพาน โครงสร้างเหล็กแท็งก์น้ํา
งานระบบต่าง ๆ หรือจะเป็นการเบิกจ่ายการทําทําบัญชี ทั้งที่ควรให้มืออาชีพเข้ามาทําการตรวจ เป็นต้น
ข้อค้นพบ จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ค้นพบประเด็นสําคัญว่า
การจัดตั้งชุดคณะกรรมการต่าง ๆ ก็ยังเป็นคนในหมู่บ้านที่ไม่มีความชํานาญการ
เฉพาะด้านเพียงพอ อีกทั้งบางส่วนคณะกรรมการยังเป็นเครือญาติพี่น้องกันย่อมง่ายต่อการรู้เห็นเป็น
ใจให้เกิดการทุจริตในโครงการได้สูง เพราะในคู่มือในการทําโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในการคัดเลือกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน คัดเลือกกันเองให้เหลือ 3 ชุด แต่ละชุดบุคคลไม่ซ้ํากัน แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าห้ามเป็นพรรคพวกกัน
และเป็นญาติพี่น้องกันทั้งชุดคณะกรรมการ ระบุแค่ห้ามมีชื่อซ้ํากันเท่านั้น
5.1.2.3 การละหลวม/การผ่อนปรนของฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแล
แม้ว่า จะกําหนดให้ทางอํ าเภอปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลให้ กับโครงการแต่ล ะ
โครงการทุกหมู่บ้านให้เป็นไปตามในกระบวนการและขั้นตอน ชุดคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ
(กบอ.) และหน่วยงานทหารในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช่จ่ายของทางราชการ และสําหรับกรณีที่ทางราชการมีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐานเรื่องใดไว้ ให้ใช้จ่ายตามเกณฑ์ของทางราชการ ตามที่คู่มือได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนแต่ในการทํางานจริงผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อ้างอิงถึงกฎข้อนี้เลย หลังจากประชาคมจากชาวบ้านมา
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เป็นเรียบร้อยแล้ว ก็นําโครงการไปขอแบบกับกองช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ออกแบบใน
ส่วนต่าง ๆ ตามที่โครงการได้ผ่านประชาคมมา
นอกจากนั้น กองช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางพื้นที่ ไม่ได้ถือเอากฎเกณฑ์
ของคู่มือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
มาเป็นเกณฑ์หลักในการให้ราคาประเมินในการก่อสร้างหรือการจ้างเหมาหรือครุภัณฑ์ต่างที่มีการ
จัดซื้อเป็นตัวกําหนด แต่กองช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลอาจจะใช้เกณฑ์อื่นมาเป็นตัวกําหนด
ราคาแทนซึ่งเป็นการผิดกฎระเบียนของโครงการแต่คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) และ
หน่วยงานทหารในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายกลับนิ่งเฉยปล่อย
โครงการผ่านไปโดยไม่มีการถ่วงติงแต่อย่างใด
การพิจารณาในการเขียนแบบขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ที่เขียน
แบบให้ทุกโครงการจะให้ราคาเต็มจํานวนยอดของงบประมาณทุกโครงการ เช่น โครงการในตัวอย่างที่
คู่มือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้เป็น
ตัวอย่างไว้ให้ หากจะทํามาเทียบกันราคากันน่าจะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยคงจะไม่เท่ากันทั้ง
40 โครงการ แต่กลับมียอดในการก่อสร้างโครงการเท่ากันหมดทุกโครงการและทุกพื้นที่ในประเทศไทย
ไม่ว่าพื้นที่ในหมู่บ้านนั้น ๆ จะอยู่ใกล้หรือใกล้วัตถุดิบก็ตามภูมิประเทศจะแตกต่างเพียงใดก็ตาม กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ก็ยังคงให้ราคาตามงบประมาณเท่ากันหมด ซึ่งส่อไปทางทุจริต
ในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
อย่างชัดเจน
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกประเด็น สาเหตุในการทุจริตจากการกําหนดสเปค (SPEC) ของโครงการ และระยะเวลา
ที่เร่งรีบของโครงการ และการกําหนดให้ดําเนินการพร้อม ๆ ทั้งประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าหรือวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ
การวิจัย เรื่อง “ลักษณะการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี”
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการดําเนินโครงการที่เร่งด่วนของรัฐบาล คสช. ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
กล่าวคือ แม้จะกําหนดให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทําหน้าที่กํากับดูแลให้กับโครงการแต่ละโครงการให้
เป็นไปตามในกระบวนการและขั้นตอน ชุดคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) และหน่วยงาน
ทหารในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายของทางราชการ มีคู่มือระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ในการทํางานจริง กลับพบว่า ไม่ได้อ้างอิง
ยึดถือหลักระเบียบมากนัก เนื่องจากถูกมองว่า เป็นโครงการเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะไม่ได้
งบประมาณ แม้ว่า อาจจะไม่ส อดคล้อ งกับ ความจํา เป็น เร่ง ด่ว นหรือ ความต้อ งการที่แ ท้จ ริง ของ
ประชาชน แต่ประชาชนในพื้นที่ก็มักจะเห็นด้วยที่จะให้ดําเนินการ ดีกว่าไม่ได้โครงการใดเลย เป็นต้น
โครงการลักษณะนี้มักจะเกิดการละหลวม/การผ่อนปรนของฝ่ายตรวจสอบ เช่นเดียวกับโครงการ
ลักษณะเดียวกันกับโครงการเร่งด่วนอื่น ๆ ของรัฐบาล คสช. ซึ่งมีกระบวนการและที่มาของริเริ่ม
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นโยบายหรือโครงการโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่เป็นระบอบประชาธิปไตย เช่น โครงการ
ประชารัฐ โครงการช้อปช่วยชาติ โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอื่น ๆ เป็นต้น
ซึ่งแม้ว่า จะกําหนดให้ทางอําเภอปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลให้กับโครงการแต่ละโครงการทุกหมู่บ้าน
ให้เป็นไปตามในกระบวนการและขั้นตอน ชุดคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (กบอ.) และหน่วยงาน
ทหารในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่ประชุมกลั่นกรองอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายของทางราชการ และสําหรับกรณีที่ทางราชการมีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคา
มาตรฐานเรื่องใดไว้ ให้ใช้จ่ายตามเกณฑ์ของทางราชการ ตามที่คู่มือได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ในการ
ทํางานจริงผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อ้างอิงถึงกฎข้อนี้เลย หลังจากประชาคมจากชาวบ้านมาเป็นเรียบร้อยแล้ว
ก็นําโครงการไปขอแบบกับกองช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ออกแบบในส่วนต่าง ๆ ตามที่
โครงการได้ผ่านประชาคมมา
นอกจากนั้น บางประเด็นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ บุญรัตน์ ทีรวม (2558) เรื่อง
การแทรกแซงแผนพัฒ นาสามปีข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลโดยหน่ว ยงานในส่ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค ที่ค้นพบประเด็นที่เกี่ยวข้องว่า ลักษณะแนวทางการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการแทรกแซงของรัฐบาล เนื่องจากการแทรกแซงของรัฐบาลทําให้งบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ข้ อ จํ า กั ด ในการบริ ห ารจั ด การ การที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาตั้งแต่แรก ทําให้การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการปรับแผนพัฒนา ตลอดจนการโอนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ซึ่งบางครั้งก็ไม่เป็นไปตาม
ปัญหาความต้องการของประชาชน และไม่เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ทําให้มีปัญหากับหน่วยตรวจสอบ
การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากหน่ ว ยงานอื่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ รั บ
การตอบสนองจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเนื่องจากเงื่อนไขในการสนับสนุน ทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบรรจุโครงการพัฒนาเผื่อไว้ในแผนพัฒนาเป็นจํานวนมาก เพื่อให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของเจ้าของงบประมาณ นอกจากนี้ การพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยังทําให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นต้อ งมีค วามรับ ผิดชอบต่ อการดํา เนิน นโยบายจากรั ฐ บาล เพื่อที่ จ ะได้รับ งบประมาณ
สนับสนุนในการดําเนินงานมากกว่าที่จะมีความพร้อมรับผิดชอบต่อความต้ องการของประชาชน
ในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ บทบาทในการกําหนดนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จึงควรเป็นของท้องถิ่นมากขึ้น
หน่วยงานราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรทําหน้าที่เป็นหน่วยงานทางวิชาการ ซึ่งเสนอ
ทางเลือกในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น แต่มิใช่ตัดสินใจหรือดําเนินการแทน
ซึ่ง บุญรัตน์ ทีรวม (2558) เสนอให้ยกเลิกการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ของหนั ง สื อ สั่ ง การหรื อ ด้ ว ยวาจา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากกระทรวงมหาดไทยและกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สั่งการลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปล่อยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจอิสระในการพิจารณาสั่งการการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐที่เห็นว่ามี
ความเหมาะสมแก่ท้องถิ่น

82
5.3 ข้อเสนอแนะ
การนําเสนอข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy implications)
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสําหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy implications) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การทุจริตในการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ
ผลที่ได้จากการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการ
ดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่สําคัญดังนี้
5.3.1.1 ควรปรับรูปแบบการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จากที่กรณีที่หมู่บ้านดําเนินการเอง ต้องดําเนินการและ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 หรือการกําหนดลักษณะของโครงการ หรือข้อห้าม
ของโครงการที่เหมือนกันทั้งประเทศ อาจจะไม่สอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความจําเป็น หรือ
ความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะมีปัญหา และความจําเป็นเร่งด่วนที่แตกต่างกัน
5.3.1.2 รัฐบาลควรโอนงบประมาณเหล่านี้ไปให้ท้องถิ่นเป็นฝ่ายดําเนินการโดยตรง
เพื่อลดปัญหาการแทรกแซง และการกําหนดรูปแบบจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งการดําเนินการ
เหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.3.1.3 การดําเนินลักษณะโครงการที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันทั้งประเทศ ทําให้สินค้าหรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบางประการขาดตลาด ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อาทิ อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปา
หมู่บ้าน หรือพันธุ์ไม้บางประเภท เป็นต้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
สําหรับข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปที่สําคัญ ได้แก่
5.3.2.1 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบตรวจสอบของ
ประชาชนในในโครงการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทุกระดับ นอกจากจะศึกษาระเบียบ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เอื้อและไม่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบตรวจสอบแล้ว ควรศึกษาตัวแปร
ทางด้านทัศนคติ มิติทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบของประชาชนด้วย
5.3.2.2 ควรศึกษาระบอบการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยทั้งระบบ
โดยพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย ต้นทุน ผลลัพธ์ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การปฏิรูประบอบ
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทยให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
5.3.2.3 ควรเลือกกรณีศึกษาต่างประเทศ หรือกรณีประเทศไทยต้องเปรียบเทียบกับ
ภาคอื่น ๆ อาทิ ภาคใต้ ภาคตะวันตก หรือ ภาคเหนือ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทุจริต ระบบ
ตรวจสอบ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเหมือนหรือแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศ
ไทยอย่างไร โดยเฉพาะการมุ่งวิเคราะห์ตัวแปร/ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ การเมือง
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5.3.2.4 ควรศึก ษารูป แบบการทุจ ริต ระบบการตรวจสอบ ปัญ หาในการตรวจสอบ
ในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอื่น ๆ เปรียบเทียบกับการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
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