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บทคัดย่อ
การศึึกษา “กระบวนการติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชััน โดยการมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชน : กรณีีศึึกษาชุุมชนบางบััว เขตบางเขน และชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่�
กรุุงเทพมหานคร” ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนในการติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชััน โดยผ่่านกติิกาชุุมชนที่่�สมาชิิกชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนด เพื่่�อให้้ชุมุ ชนใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติั อิ ย่่าง
สม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชััน
รวมถึึงการพััฒนากลไกหนุุนเสริิมในการขัับเคลื่่�อนในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา คอร์์รัปั ชัันดัังกล่่าว โดยเน้้น
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง เพื่่�อพััฒนาเป็็นชุุดความรู้้� “ชุุมชนต้้านคอร์์รััปชััน” และสร้้าง
วััฒนธรรมการทำำ�งานของคณะกรรมการชุุมชนโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาลอย่่างน้้อย 4 ด้้าน คืือ หลัักการมีีส่ว่ นร่่วม
(Participation) หลัักความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ (Transparency) หลัักนิิติิธรรม (Rule of law) และหลััก
ความรัับผิิดชอบ (Accountability) ให้้อยู่่�ในวิิถีชุี ุมชนโดยให้้ความสำำ�คััญกัับเยาวชนรุ่่�นใหม่่
	ผลการวิิจัยั พบว่่า การติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชัันโดยการมีีส่ว่ นร่่วม
ของชุุมชน ผ่่านกติิกาชุุมชนที่่�ได้้ร่ว่ มกัันกำำ�หนดเพื่่�อการทำำ�งานของคณะกรรมการชุุมชนประกอบด้้วย 7 ประเด็็น
ได้้แก่่ 1) การประชุุมและองค์์ประชุุมของคณะกรรมการชุุมชน 2) การเงิินและแบบฟอร์์มทางการเงิินของชุุมชน
3) การรัับสิ่่�งของบริิจาคของคณะกรรมการชุุมชน 4) การเปิิดโอกาสให้้สมาชิิกชุุมชน โดยเฉพาะเยาวชนคน
รุ่่�นใหม่่ มีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมของชุุมชน 5) การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลแก่่สมาชิิกชุุมชน 6) กระบวนการ
หนุุนเสริิมเพื่่�อการต้้านคอร์์รััปชัันในชุุมชน และ 7) กระบวนการทำำ�งานเพื่่�อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมกัับภาคีี
เครืือข่่ายภายนอก
	ทั้้�งนี้้� จากการทดลองปฏิิบััติิการในช่่วงระยะที่่�ดำำ�เนิินการวิิจััย ทีีมวิิจััย พบว่่า มีีการเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิ
และพฤติิกรรมของทั้้�งสองชุุมชนใน 3 ระดัับ ด้้วยกััน คืือ ระดัับบุุคคล ระดัับกลุ่่�มบุุคคล และระดัับชุุมชน โดย
การติิดตั้้�งระบบและกลไกดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาในการหล่่อหลอมและฟููมฟัักเพื่่�อเรีียนรู้้� ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิ
และพฤติิกรรมของสมาชิิกชุุมชนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ และยัังต้้องอาศััยความเข้้มแข็็งเอาจริิงเอาจััง
ของประธานชุุมชน คณะกรรมการชุุมชน และสมาชิิกชุุมชน ที่่�จะต้้องร่่วมมืือกัันจริิงจัังในการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน ซึ่ง่� การเปลี่่�ยนแปลงนี้้�นัับเป็็นทิิศทางที่่�ดีีในการสร้้างพลัังชุุมชนสู่่�การเป็็นชุุมชนเข้้ม
แข็็งเพื่่�อร่่วมกัันป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�จะค่่อยๆ ลดและหมดไปสู่่�วิิถีี “ชุุมชนปลอด
คอร์์รััปชััน” ในที่่�สุุด
คำำ�สำำ�คััญ : กระบวนการติิดตั้้�ง; ระบบและกลไก; คอร์์รััปชััน; การมีีส่่วนร่่วม; ชุุมชน
Abstract
This research study titled “ A System and Mechanism Application Process to Prevent
Corruption by Community Participation : A Case Study of the Bangbua Community in the
Bangkhen District and the Lang Flat Ruampattana in the Laksi District, Bangkok” gave priority
to community participation in applying a system and mechanism for corruption prevention
and solution with community rules jointly set up by community members. As a result, the
community used the mentioned rules as guidelines regularly and consistently to drive the
community’s system and mechanism for corruption prevention and solution which focused
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1

on the process of community participation. It also developed a handbook on “Anti-Corruption
Community” and created the community’s practice culture by integrating good governance
principles of participation, transparency, rule of law and accountability into the community’s
daily life. The new generation is given priority.
The research found that a system and mechanism application for the community’s
corruption prevention and solution by community participation with the community rules
jointly set up for the community committee’s practice consisted of 7 main issues as follows
: (1) a meeting and a quorum of the community committee,(2) the community’s finance and
financial form, (3) regulations for donations the community committee, (4) opportunities
given to community members especially members of the young generation participating in
the community’s activities, (5) communication and information disclosure to community
members,(6) the process of enhancement to support anti-corruption endeavors in the
community, and (7) a working process to initiate participation of external networks.
According to practice experiments carried out during the research process, the research
team found that both communities’ attitude and behavior were changed into three levels
: the individual level, the group level, and the community level. The mentioned system and
mechanism application requires a period of time to inspire and nurture the community
members, especially the young generation, to learn and change their attitude and behavior.
In addition, a strong community leader, community committee and community members
need to be strong to really work together for their community’s corruption prevention and
solution. These changes are regarded as a positive movement toward community
empowerment and a strong community. The said community members will work together
to prevent and reduce corruption problems gradually until nothing remains. Their efforts
will finally give birth to a “corruption-free community”.
Keywords : Implementation; System and Mechanism; Corruption; Participation; Community
บทนำ�
	ปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชัันเป็็นปััญหาสัังคมที่่�ส่่งผลต่่อมนุุษยชาติิอย่่างกว้้างขวาง ดัังที่่� Votava ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
อาวุุโสด้้านการเงิินของธนาคารโลกได้้ให้้ความเห็็นว่่า “คอร์์รััปชัันเป็็นสาเหตุุหลัักของความยากจนเมื่่�อการ
คอร์์รัปั ชัันมีีอัตั ราสููงในประเทศใด ประเทศนั้้�นจะไม่่สามารถนำำ�ทรััพยากรและภาษีีไปใช้้ในการพััฒนาประเทศ
เพื่่�อกระจายรายได้้ให้้แก่่ประชาชนในประเทศอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม” (Votava, Cari., 2018) ประกอบกัับ
สถานการณ์์ความเหลื่่�อมล้ำำ��และความยากจนยัังคงเป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ของประเทศที่่�ทุุกรััฐบาลต่่างก็็พยายามหา
วิิธีที่่�ี หลากหลายในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว หากแต่่ยังั ไม่่สามารถหลุุดพ้้นจากความยากจนไปสู่่�การเป็็นประเทศ
ที่่�มีีรายได้้สููง นอกจากนี้้� องค์์กรเพื่่�อความโปร่่งใสนานาชาติิ (Transparency International) ได้้จััดอัันดัับ
คอร์์รััปชัันและมีีการประกาศเผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าวสู่่�สาธารณะเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ได้้แก่่ ดััชนีีชี้้�วััดภาพลัักษณ์์
คอร์์รััปชััน (Corruption Perceptions Index : CPI) ซึ่ง่� ผลการจััดอัันดัับใน พ.ศ. 2560-2562 ประเทศไทย
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มีีพัฒ
ั นาการในด้้านการแก้้ปัญ
ั หาคอร์์รัปั ชัันไม่่ได้้ผลมากนััก โดยใน พ.ศ.2560 ไทยได้้คะแนน 37 คะแนน (จาก
คะแนนเต็็ม 100) อยู่่�ในลำำ�ดัับที่่� 96 จากประเทศทั้้�งหมด 180 ประเทศ ขณะที่่�ใน พ.ศ.2561 ไทยได้้คะแนน
ลดลง คืือ 36 คะแนน และตกไปอยู่่�ในอัันดัับที่่� 99 จากประเทศทั้้�งหมด 180 ประเทศ และใน พ.ศ.2562 ไทย
ยัังได้้คะแนนคงที่่� 36 คะแนน แต่่ตกอัันดัับไปอยู่่�ที่่�อัันดัับ 101 จากจำำ�นวน 180 ประเทศทั่่�วโลกเนื่่�องจาก
คะแนนเฉลี่่�ยของหลายๆ ประเทศดีีขึ้้�น (www.transparency.org) นั้้�นแสดงให้้เห็็นว่่าประเทศไทยเป็็นประเทศ
ที่่�ยัังไม่่มีีพััฒนาการในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการคอร์์รััปชัันอย่่างแท้้จริิง ส่่งผลให้้ดััชนีีชี้้�วััดภาพลัักษณ์์
คอร์์รัปั ชัันของประเทศไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นแต่่อย่่างใดจึึงเป็็นที่่�มาของการให้้ความสำำ�คัญ
ั และ
เร่่งรณรงค์์ขัับเคลื่่�อนเพื่่�อให้้สัังคมไทยปลอดจากการทุุจริิตคอร์์รััปชัันอย่่างแท้้จริิง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเน้้น
ไปที่่�ระดัับชุุมชน ซึ่่�งเป็็นสัังคมรากฐานที่่�มีีความสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ มีีวิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรมแตกต่่างหลาก
หลายตามภููมิินิเิ วศ ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่�รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย ตั้้�งแต่่ฉบัับ พ.ศ.2540 จนถึึงฉบัับ
ปััจจุุบััน พ.ศ.2560 ได้้บััญญััติิรัับรองสิิทธิิชุุมชนและประชาชนให้้มีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้
ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็งสามารถจััดการตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งมีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ
	สำำ�หรัับกรุุงเทพมหานครซึ่่�งเป็็นองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นรููปแบบพิิเศษ มีีลักั ษณะเป็็นชุุมชนเมืืองขนาด
ใหญ่่ แบ่่งเขตพื้้�นที่่�การปกครองเป็็น 50 เขต โดยแต่่ละเขตมีีสำำ�นักั งานเขตเป็็นผู้้�ดููแลพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้�กรุุงเทพมหานคร
มีีชุุมชนหลากหลายประเภท ชุุมชนแออััดเป็็นชุุมชนประเภทหนึ่่�งซึ่่�งมีีจำำ�นวนมากถึึง 662 ชุุมชน (สำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, 2562)
ซึ่่�งแต่่ละชุุมชนได้้รับั เงิินสนัับสนุุนจากสำำ�นักั งานเขตตามขนาดของจำำ�นวนครััวเรืือนเพื่่�อใช้้ในการพััฒนาชุุมชน
โดยชุุมชนขนาดเล็็กได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจำำ�นวน 5,000 บาท ชุุมชนขนาดกลาง 7,500 บาท และชุุมชนขนาด
ใหญ่่ 10,000 บาท (ระเบีียบกรุุงเทพมหานครฯ พ.ศ. 2554) ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการชุุมชนนำำ�เงิินส่่วนนี้้�ไปดำำ�เนิิน
การพััฒนาชุุมชน และมีีการสรุุปรายรัับรายจ่่ายประจำำ�เดืือนตามจำำ�นวนเงิินที่่�ใช้้จ่่ายจริิงเพื่่�อเสนอขอเบิิกจ่่าย
จากสำำ�นักั งานเขตต่่อไป ดัังนั้้�น การใช้้จ่า่ ยเงิินของคณะกรรมการชุุมชนจะส่่งผลต่่อการบริิหารการเงิินของชุุมชน
ซึ่่�งแม้้ว่า่ ยอดเงิินที่่�ได้้รับั เป็็นจำำ�นวนไม่่มาก แต่่การบริิหารจััดการเงิินนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้หลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชัันของชุุมชน
	สืืบเนื่่�องจากทีีมวิิจัยั ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนงานวิิจัยั จากสำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั ในโครงการระยะ
ที่่� 1 เรื่่�อง “แนวทางการพััฒนาระบบและกลไกเพื่่�อพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นสัังคมที่่�ปลอดคอร์์รััปชัันโดยการมีีส่่วน
ร่่วมของชุุมชน : กรณีีศึกึ ษาชุุมชน ในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมืือง และเขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร”
เมื่่�อ พ.ศ.2560 มีีข้้อค้้นพบจากงานวิิจััยในระยะที่่� 1 พบว่่า รููปแบบและช่่องทางการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในชุุมชน
ทั้้�ง 4 พื้้�นที่่�ข้้างต้้น มีีปััจจััยหลายปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�นกระบวนการเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันในชุุมชนจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีระบบและกลไกที่่�สามารถควบคุุมปััญหาไม่่ให้้เกิิดช่่องทางการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน อัันประกอบด้้วย การดำำ�เนิินงานในรููปคณะกรรมการหรืือการทำำ�งานเป็็นทีีมที่่�ใช้้ระบบการถ่่วงดุุล
เน้้นความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้มีีบััญชีีรายรัับรายจ่่ายของชุุมชนจััดเอกสาร แบบฟอร์์มหรืือกติิกาการเบิิก
จ่่ายเงิินเพื่่�อการตรวจทานรวมถึึงการมีีกิิจกรรมที่่�ผ่่านการรัับรู้้�และมีีส่่วนร่่วมจากภาคประชาชน นอกจากนี้้�
องค์์กรภาครััฐที่่�สนัับสนุุนงบประมาณให้้แก่่ชุุมชนต้้องมีีการกำำ�กัับ ติิดตาม และยึึดถืือระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด
มีีการควบคุุม กวดขัันในการจััดซื้้�อจััดจ้้างของเขตพื้้�นที่่�พร้้อมทั้้�งมีีการลงโทษผู้้�ฝ่่าฝืืนอย่่างจริิงจััง
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
12 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

1

	ทั้้�งนี้้� ในการสร้้างหลัักธรรมาภิิบาลให้้อยู่่�ในวิิถีชุี มุ ชนเพื่่�อเป็็นชุุมชนปลอดคอร์์รัปั ชัันต้้องมีีการดำำ�เนิินการ
ติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชัันโดยการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนจำำ�เป็็นต้้องนำำ�หลััก
ธรรมาภิิบาลมาเป็็นเครื่่�องมืือในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันในชุุมชน ได้้แก่่ หลัักการมีีส่่วนร่่วม
(Participation) หลัักความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ (Transparency) หลัักนิิติิธรรม (Rule of law) และหลััก
ความรัับผิิดชอบ (Accountability) โดยนำำ�ระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันโดยการ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชนมาทดลองติิดตั้้�งในชุุมชนบางบััว เขตบางเขน และชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่�
กรุุงเทพมหานคร ซึ่ง่� ทีีมผู้้�วิจัิ ยั ได้้คัดั เลืือกทั้้�งสองพื้้�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ศึึกษาในเขตกรุุงเทพมหานคร เนื่่�องจากเป็็นชุุมชน
ที่่�มีีความเข้้มแข็็งอัันเกิิดจากปััจจััยการรวมพลัังของคนในชุุมชนต่่อสู้้�วิกิ ฤตในพื้้�นที่่�ของตนเอง โดยชุุมชนบางบััว
นั้้�น ประชาชนรวมทั้้�งผู้้�นำำ�ชุมุ ชนประสบความสำำ�เร็็จในการต่่อสู้้ใ� นเรื่่�องบ้้านมั่่�นคง ซึ่่�งทีีมผู้้�วิจัิ ยั เห็็นว่่าชุุมชนที่่�มีี
ลัักษณะพลัังของประชาชนและผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งจะสามารถป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาทุุจริิตคอร์์รััปชัันใน
ชุุมชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่วนชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพััฒนาเป็็นชุุมชนที่่�มีีความขััดแย้้ง ขาดพลัังในการรวม
กลุ่่�ม ซึ่่�งทีีมผู้้�วิจัิ ยั เห็็นว่่าเป็็นตััวอย่่างอีีกรููปแบบหนึ่่�งของชุุมชนส่่วนใหญ่่ในกรุุงเทพมหานคร อัันจะเป็็นประโยชน์์
ในการศึึกษาวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความเหมืือนหรืือความแตกต่่างของชุุมชนเพื่่�อนำำ�ข้้อค้้นพบในการวิิจััยไป
ปรัับใช้้ในชุุมชนที่่�มีีบริิบทที่่�แตกต่่างกััน
ในการทำำ�ให้้ข้้อค้้นพบของงานวิิจััยในระยะที่่� 1 เกิิดผลเป็็นรููปธรรมในพื้้�นที่่�ทดลอง 2 พื้้�นที่่� ดัังกล่่าวข้้าง
ต้้นจำำ�เป็็นต้้องมีีกระบวนการการมีีส่ว่ นร่่วมของคณะกรรมการชุุมชน สมาชิิกในชุุมชน และเครืือข่่ายหนุุนเสริิม
การทำำ�งานเพื่่�อต้้านคอร์์รััปชัันต่่างๆ ได้้แก่่ สภาองค์์กรชุุมชน เขตบางเขน เครืือข่่ายสายคลอง บางบััว องค์์กร
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันประเทศไทย (ACT) สื่่�อมวลชน สำำ�นัักงานเขตบางเขน สำำ�นัักงานเขตหลัักสี่่� และสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการป้้องกัันและปรามปราบการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.) SIAM LAB บริิษััท แฮนด์์ วิิสาหกิิจเพื่่�อ
สัังคม จำำ�กัดั และบริิษัทั โอเพ่่นดรีีม จำำ�กัดั โดยมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมในหลายหลายรููปแบบร่่วมกััน อาทิิ กิิจกรรม
การเสริิมสร้้างกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันใน
ชุุมชน การสร้้างวััฒนธรรมด้้านธรรมาภิิบาลให้้อยู่่�ในวิิถีีชุุมชนโดยให้้ความสำำ�คััญกัับเยาวชนรุ่่�นใหม่่ และการ
พััฒนากลไกหนุุนเสริิมในการขัับเคลื่่�อนการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชัันในชุุมชนฯลฯ เพื่่�อให้้ระบบและ
กลไกที่่�ค้้นพบสามารถขัับเคลื่่�อนได้้อย่่างแท้้จริิงซึ่ง่� เป็็นการสร้้างการเรีียนรู้้แ� ละการมีีส่ว่ นร่่วมของสมาชิิกชุุมชน
ให้้ตระหนัักถึึงประโยชน์์และคุุณค่่าของหลัักธรรมาภิิบาลกัับการลดหรืือป้้องกัันการคอร์์รัปั ชัันในชุุมชน อัันจะ
ส่่งผลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อการลดปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��และความยากจน ตลอดจนสร้้างโอกาสในการ
พัั ฒ นาชุุ ม ชนและสมาชิิ ก ให้้ เข้้ ม แข็็ ง อัั น เป็็ น รากฐานสำำ�คัั ญ ที่่�นำำ� ไปสู่่�การเป็็ น “ชุุ ม ชนปลอดคอร์์ รัั ป ชัั น
(Corruption Free Community)” ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีประสิิทธิิภาพ และยั่่�งยืืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่�อติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
2. เพื่่�อเสริิมสร้้างกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนได้้อย่่างแท้้จริิงในการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาคอร์์รััปชัันในชุุมชน
3. เพื่่�อพััฒนากลไกหนุุนเสริิมในการขัับเคลื่่�อนการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชััน
4. เพื่่�อพััฒนาชุุดความรู้้�/เครื่่�องมืือที่่�เป็็นรููปธรรมในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันโดยใช้้
หลัักธรรมาภิิบาลที่่�เน้้นกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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5. เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาลอย่่างน้้อย 4 ด้้าน หลัักการมีีส่่วนร่่วม
(Participation) หลัักความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ (Transparency) หลัักนิิติิธรรม (Rule of law) และหลััก
ความรัับผิิดชอบ (Accountability) ให้้อยู่่�ในวิิถีชุี ุมชน โดยให้้ความสำำ�คััญกัับเยาวชนรุ่่�นใหม่่
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน : กรณีี
ศึึกษาชุุมชนบางบััว เขตบางเขน และชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร มีีแนวคิิดทฤษฎีี
และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยแยกประเด็็นการพิิจารณาออกเป็็น 4 ด้้าน ดัังนี้้�
1. ระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในชุุมชน
จากผลการวิิจััยในระยะแรก เรื่่�อง “แนวทางการพััฒนาระบบและกลไกเพื่่�อพััฒนาชุุมชนให้้เป็็นสัังคมที่่�
ปลอดคอร์์รััปชัันโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน : กรณีีศึึกษาชุุมชน ในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมืือง
และเขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร” พบว่่า ระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ในชุุมชนแสดงได้้ตามแผนภาพ ดัังนี้้�
การออกแบบระบบและกลไกในการปองกันและการแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรป
ั ชันในชุมชนภายใตหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการเพื่อปองกันปญหาคอรรัปชันในชุมชน
การดําเนินงานในรูป
คณะกรรมการหรือการ
ทํางานเปนทีมใชระบบ
การถวงดุล

การทํางานของคณะกรรมการ
ชุมชนเนนความโปรงใสและ
ตรวจสอบได
การจัดเอกสาร แบบฟอรม/
กติกาการเบิกจายเงินเพื่อ
การตรวจทาน

องคกรภาครัฐที่สนับสนุน
งบประมาณใหแกชุมชนมีการ
กํากับ ติดตาม และยึดถือ
ระเบียบอยางเครงครัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเงิน

การมีบัญชีรายรับรายจาย
ของชุมชน

กิจกรรมที่ผานการรับรูและ
การมีสวนรวมจากภาค
ประชาชน

การควบคุม กวดขัน ในการ
จัดซื้อจัดจางของเขตพื้นที่พรอม
การลงโทษผูฝาฝนอยางจริงจัง

ชุมชนปลอดคอรรป
ั ชัน
โดยสรางหลักธรรมาภิบาลใหอยูในวิถีชุมชน

จากแผนภาพข้้างต้้นสามารถชี้้�ให้้เห็็นว่่าชุุมชนจำำ�เป็็นต้้องจััดให้้มีรี ะบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาคอร์์รััปชััน อัันประกอบด้้วย 1) การดำำ�เนิินงานในรููปคณะกรรมการหรืือการทำำ�งานเป็็นทีีมใช้้ระบบการ
ถ่่วงดุุล 2) การทำำ�งานของคณะกรรมการชุุมชนเน้้นความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ 3) การมีีบัญ
ั ชีีรายรัับรายจ่่าย
ของชุุมชน 4) การจััดเอกสาร แบบฟอร์์ม/กติิกาการเบิิกจ่่ายเงิินเพื่่�อการตรวจทาน 5) กิิจกรรมที่่�ผ่่านการรัับรู้้�
และมีีส่่วนร่่วมจากภาคประชาชน 6) องค์์กรภาครััฐที่่�สนัับสนุุนงบประมาณให้้แก่่ชุุมชนมีีการกำำ�กัับ ติิดตาม
และยึึดถืือระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด 7) การควบคุุม กวดขััน ในการจััดซื้้�อจััดจ้้างของเขตพื้้�นที่่�พร้้อมการลงโทษ
ผู้้�ฝ่่าฝืืนอย่่างจริิงจััง และ 8) ชุุมชนปลอดคอร์์รััปชัันโดยสร้้างหลัักธรรมาภิิบาลให้้อยู่่�ในวิิถีีชุุมชน
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1

นอกจากนี้้� ผลการวิิจััยชี้้�ให้้เห็็นว่่าการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชัันจำำ�เป็็นต้้องมีีระบบ
และกลไกที่่�สำำ�คััญที่่�สามารถดำำ�เนิินการและขัับเคลื่่�อนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ชุุมชนต้้องดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ในระเบีียบชุุมชนต้้องมีีการกำำ�หนดองค์์ประชุุมของคณะกรรมการชุุมชนให้้ชััดเจนว่่าต้้องมีีจำำ�นวน
กรรมการเข้้าร่่วมประชุุมเกิินกึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
2. คณะกรรมการชุุมชนต้้องกำำ�หนดระเบีียบชุุมชนในเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านการเงิินทั้้�งรายรัับและ
รายจ่่ายของกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นในชุุมชน
3. คณะกรรมการชุุมชนต้้องจััดให้้มีีระบบบััญชีีชุุมชนเพื่่�อแสดงรายรัับและรายจ่่ายของชุุมชนซึ่่�งทำำ�ให้้
สามารถตรวจสอบได้้ตลอดเวลา
4. คณะกรรมการชุุมชนจะต้้องจััดทำำ�แบบฟอร์์มการเบิิกจ่่ายเงิินของชุุมชน และกำำ�หนดกติิกาของ
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามเบิิกจ่่าย
5. คณะกรรมการชุุมชนต้้องเปิิดโอกาสและผลัักดัันให้้สมาชิิกชุุมชนเข้้าร่่วมกิิจกรรมของชุุมชนตั้้�งแต่่
เริ่่�มต้้นจนสิ้้�นสุุดโครงการอย่่างจริิงจัังและจริิงใจ
6. คณะกรรมการชุุมชนต้้องประสานงานกัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�กำำ�กับั ดููแลชุุมชนในลัักษณะถ่่วงดุุลตรวจ
สอบเพื่่�อให้้การใช้้จ่่ายงบประมาณชุุมชนเป็็นไปตามกฎระเบีียบและโปร่่งใส
2. การใช้้หลัักธรรมาภิิบาลในการบริิหารจััดการชุุมชน
แนวคิิดการใช้้หลัักธรรมาภิิบาลในการบริิหารจััดการชุุมชนได้้มีผู้ี ้�ทำำ�การศึึกษาวิิจัยั ในเรื่่�องนี้้� โดย นัันธิิดา
จัันทร์์ศิิริิ (2558) ได้้ทำำ�การวิิจััย เรื่่�อง “ธรรมาภิิบาลระดัับท้้องถิ่่�น : มุุมมองด้้านการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
ในการบริิหารจััดการท้้องถิ่่�น” ชี้้�ให้้เห็็นว่่าธรรมาภิิบาลระดัับท้้องถิ่่�นในแง่่ของความสััมพัันธ์์ของรััฐกัับสัังคม
หรืือประชาชนเป็็นการสร้้างกรอบอุุดมการณ์์ความคิิดใหม่่ให้้ทั้้�งสองส่่วนได้้คำำ�นึงึ ถึึงอรรถประโยชน์์ซึ่ง่� กัันและกััน
ต้้ อ งเปิิ ด โอกาสให้้ ป ระชาชนเข้้ า มามีี ส่่ ว นร่่ ว มตัั ด สิิ น ใจ การสร้้ า งความเข้้ า ใจเกี่่�ยวกัั บ ความหมายของ
ธรรมาภิิบาลระดัับท้้องถิ่่�นจึึงอยู่่�ที่่�การทำำ�ความเข้้าใจในบทบาทความสััมพัันธ์์และการเชื่่�อมโยงประสานกัับผล
ประโยชน์์ระหว่่างรััฐและสัังคมโดยให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน อย่่างไร
ก็็ตาม ผู้้�วิิจััยมีีความเห็็นว่่าธรรมาภิิบาลระดัับท้้องถิ่่�นควรใช้้แนวคิิดหรืือทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ
เครืือข่่าย (Network Management Theory) ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดของการบริิหารจััดการของภาครััฐโดยร่่วมมืือ
กัันปฏิิบััติิงานของเครืือข่่ายที่่�มีีหลายฝ่่าย (Actors) และหลายหน่่วยงาน (Organizations) เข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
ภายใต้้เครืือข่่ายของนโยบาย (Policy Network)
สภาที่่�ปรึึกษาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (2548) ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของชุุมชนให้้เข้้มแข็็งเพื่่�อให้้ชุุมชนได้้มีีการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ดัังนี้้� 1) การสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนควรใช้้
กระบวนการเครืือข่่ายองค์์กรชุุมชน และก่่อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนเครืือข่่ายการวิิจััยเชิิงพื้้�นที่่� และควรจััดให้้มีี
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ในชุุมชนที่่�มีีมาตรฐานและมีีความสามารถในการให้้คำำ�ปรึึกษา ถ่่ายทอดความรู้้�และให้้ข้้อมููล
ต่่างๆ ที่่�ควรทราบแก่่ประชาชนให้้มากยิ่่�งขึ้้�น 2) ควรมีีการจััดการและพััฒนาทีีมวิิจััยของชุุมชน โดยพััฒนา
ศัักยภาพของทีีมที่่�ก่่อให้้เกิิดการปฏิิสัมั พัันธ์์ข้า้ มศาสตร์์ เพื่่�อเป็็นการสร้้างสมรรถนะขององค์์กรและผู้้เ� กี่่�ยวข้้อง
ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและมีีความเข้้มแข็็งเกิิดขึ้้�นในชุุมชน 3) ส่่งเสริิมให้้ประชาชนในชุุมชนมีีส่ว่ นร่่วมทางการเมืือง
อย่่างหลากหลาย 4) ควรมีีข้้อมููลพื้้�นฐานของชุุมชนในทุุกๆ ด้้าน เพราะจะทำำ�ให้้ชุุมชนรู้้�จัักตนเอง รู้้�ถึึงจุุดแข็็ง
และจุุดอ่่อน เพื่่�อจะได้้มองเห็็นปััญหาของชุุมชน เข้้าใจความเชื่่�อมโยงภายในสัังคมของตนเอง อัันเป็็นรากฐาน

กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

A System and Mechanism Application Process to Prevent Corruption by Community Participation :
A Case Study of the Bangbua Community in the Bangkhen District and the Lang Flat Ruampattana in the Laksi District, Bangkok

สำำ�คัญ
ั ในการกระตุ้้�นให้้ผู้ค้� นเข้้ามาร่่วมกัันคิิดแก้้ปัญ
ั หา 5) ควรประชุุมระดมความคิิดเป็็นกิิจกรรมที่่�สร้้างโอกาส
ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม 6) ควรมีีระบบการติิดต่่อและการสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่�องและทั่่�วถึึง เนื่่�องจากระบบการ
สื่่�อสารมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมและเป็็นช่่องทางที่่�ก่่อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารและ
สร้้างความเข้้าใจต่่อกััน และ 7) จััดให้้สถาบัันการศึึกษาที่่�อยู่่�ในชุุมชน ไม่่ว่่าจะเป็็นโรงเรีียน มหาวิิทยาลััย เพื่่�อ
เป็็นสถาบัันที่่�คอยส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งของชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการระบุุปััญหา วางแผนการแก้้ไข และ
นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิในชุุมชนและการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. การบริิหารจััดการชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
กระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จไม่่เพีียงแต่่เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการ
สร้้างกระบวนการความชอบธรรมให้้กับั การตััดสิินใจของรััฐเท่่านั้้�นแต่่การเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมจะต้้องแสดงให้้เห็็น
ถึึงการได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการตััดสิินใจก่่อนที่่�ผู้้�ดำำ�เนิินกระบวนการจะชัักชวนใครหรืือหน่่วยงานใดให้้
มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการตััดสิินใจใดๆ นั้้�นจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องสร้้างความมั่่�นใจว่่าบุุคคลเหล่่านั้้�นได้้รัับโอกาสใน
การมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างเพีียงพอมีีโอกาสในการแสดงความคิิดเห็็นการโต้้แย้้งและการอภิิปรายอย่่างมีีคุณ
ุ ค่่าโดยที่่�
ผลของการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนต้้องมีีประโยชน์์มีอิี ทิ ธิิพลและต้้องถููกบููรณาการในการตััดสิินใจขั้้�นสุุดท้้าย
อย่่างเหมาะสมโดย Creighton ได้้เสนอแนวทางในการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนไว้้ 3 ขั้้�น (Creighton,
2005) ได้้แก่่
	ขั้้�นที่่� 1 การวิิเคราะห์์การตััดสิินใจ (Decision Analysis) ขั้้�นตอนนี้้�สำำ�คััญโดยเฉพาะการตััดสิินใจว่่า
ใครจำำ�เป็็นที่่�จะอยู่่�ในคณะทำำ�งานด้้านการวางแผนขั้้�นตอนนี้้�ประกอบด้้วยการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบสภาพ
แวดล้้อมของการตััดสิินใจใดๆ ที่่�กระบวนการมีีส่่วนร่่วมนั้้�นจะถููกจััดทำำ�ขึ้้�นเงื่่�อนไขในการตััดสิินใจที่่�จะดำำ�เนิิน
การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชน ได้้แก่่ การตััดสิินใจนั้้�นมีีผลกระทบต่่อสาธารณชนในวงกว้้างเพีียงใดการตััดสิินใจ
นั้้�นส่่งผลกระทบในวงกว้้างและรุุนแรงหรืือไม่่ส่่งผลกระทบต่่อผลประโยชน์์บางคนหรืือกลุ่่�มคนที่่�มีีอยู่่�เดิิมการ
ตััดสิินใจนั้้�นมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นที่่�มีีความขััดแย้้งอยู่่�ก่่อนแล้้วและความจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้มีีการสนัับสนุุน
ต่่อผลการตััดสิินใจอย่่างไร
	ขั้้�นที่่� 2 การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) ขั้้�นตอนนี้้�เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดกิิจกรรมและ
เทคนิิคการมีีส่่วนร่่วมโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการวิิเคราะห์์ค้้นหาเทคนิิคการมีีส่่วนร่่วมที่่�เหมาะสมที่่�สุุดในการ
ประยุุกต์์ใช้้ในการแต่่ละขั้้�นของกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมเพื่่�อให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของการมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างแท้้จริิง
และการเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ระหว่่างกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมกัับขั้้�นตอนการตััดสิินใจรวมถึึงการกำำ�หนดผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียหรืือผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากการตััดสิินใจนั้้�นๆ ตลอดจนกำำ�หนดสถานที่่�ในการจััดกิิจกรรมต่่างๆ
	ขั้้�นที่่� 3 การปฏิิบััติิตามแผน (Implementation Planning) ขั้้�นตอนนี้้�เป็็นการนำำ�แผนการที่่�กำำ�หนด
ไว้้ทั้้�งหมดหรืือกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมต่่างๆ ไปปฏิิบััติิจริิงและประเมิินผลตลอดจนการนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการมีี
ส่่วนร่่วมนั้้�นไปใช้้ประโยชน์์อย่่างแท้้จริิงการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนจึึงต้้องอาศััยการวางแผนเชิิงนโยบายและ
เชิิงปฏิิบััติิการที่่�ดีีในกระบวนการแรก เพื่่�อให้้กระบวนการที่่�สองและสามสามารถดำำ�เนิินการได้้สอดคล้้องกััน
และบรรลุุเป้้าหมาย
4. กระบวนการหนุุนเสริิมการทำำ�งานเพื่่�อต้้านคอร์์รััปชััน
ในด้้านการพััฒนากลไกหนุุนเสริิมในการขัับเคลื่่�อนการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชัันกลไกเฝ้้าระวััง
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การทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน ทั้้�งกลไกด้้านการให้้กำำ�ลังั ใจต่่อสมาชิิกในชุุมชนที่่�เฝ้้าระวัังและร่่วมตรวจสอบกลไกในการ
สื่่�อสารเพื่่�อยกย่่องสมาชิิกที่่�กล้้าเปิิดเผยข้้อมููลการทุุจริิตคอร์์รััปชััน และกลไกในการหนุุนเสริิมการทำำ�งานของ
คณะกรรมการชุุมชนให้้เกิิดการตื่่�นตััวในการสร้้างวััฒนธรรมต้้านคอร์์รััปชัันนั้้�น ยัังไม่่มีีงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สอดคล้้องโดยตรง หากแต่่มีงี านวิิจัยั ที่่�สามารถนำำ�รููปแบบการหนุุนเสริิมมาประยุุกต์์ใช้้ ได้้แก่่ งานวิิจัยั ของ อรทััย
เลีียงจิินดาถาวร และคณะ (2559) ทำำ�การวิิจััยเรื่่�องรููปแบบการบริิหารจััดการงานวิิจััยเพื่่�อการหนุุนเสริิมงาน
วิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�นของมหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี พบว่่า รููปแบบการหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�น (Community
Based Research : CBR) ที่่�เหมาะสมกัับบริิบทและศัักยภาพของนัักวิิจััยนั้้�นมีี 3 องค์์ประกอบ คืือ
1.	ด้้านปััจจััยนำำ�เข้้า เพื่่�อให้้ได้้โจทย์์วิิจััยที่่�ดีีนั้้�นต้้องประกอบด้้วย เครืือข่่ายประชาคมวิิจััย ระบบพี่่�เลี้้�ยง
นัักวิิจััย นัักวิิจััยทีีม Node นัักวิิชาการ โดยทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่ายนัักวิิจััย CBR ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย รวมถึึงชุุมชนและประชาคมวิิจััยที่่�ปฏิิบััติิการผ่่านทีีมนัักวิิจััย
ชุุมชน หมู่่�บ้้าน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และองค์์กรท้้องถิ่่�นอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ กระบวนการพััฒนา
โจทย์์วิิจััย โดยการอบรมให้้ความรู้้�งานวิิจััย CBR การศึึกษาดููงานในพื้้�นที่่� การมีีพี่่�เลี้้�ยงให้้คำำ�ปรึึกษา รวมถึึงมีี
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอกให้้ข้้อเสนอแนะ
2.	ด้้านระบบการหนุุนเสริิมงานวิิจััย CBR ประกอบด้้วยกระบวนการพััฒนานัักวิิจััยให้้มีีความรู้้�ความ
เข้้าใจแนวคิิดและหลัักการงานวิิจััย CBR ให้้ถ่่องแท้้ และมีีทัักษะการทำำ�งานในชุุมชน อีีกทั้้�งการสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจระเบีียบวิิธีีวิิจััย CBR รวมถึึงแหล่่งทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย และกระบวนการหนุุนเสริิมงานวิิจััย CBR
ของพี่่�เลี้้�ยง โดยการพััฒนานัักวิิจัยั ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ การอบรมให้้ความรู้้ก� ารวิิจัยั CBR ศึึกษาดููงานการ
วิิจััย การให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านวิิชาการเพื่่�อกลั่่�นกรองให้้ข้้อเสนอแนะในการพััฒนาข้้อเสนอโครงการวิิจััย และการ
เขีียนรายงานการวิิจััย เป็็นต้้น
3.	ด้้านผลลััพธ์์ ประกอบด้้วยผู้้ท� รงคุุณวุุฒิที่่�ิ หลากหลายเพื่่�อร่่วมเวทีีวิพิ ากษ์์วิจิ ารณ์์ผลงานวิิจัยั ให้้มากขึ้้�น
รวมถึึงการจััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนผลงานวิิจััยระหว่่าง Node ในแต่่ละภููมิิภาค และให้้มีีเวทีีเผยแพร่่ผลงานวิิจััยใน
เวทีีต่่างๆ ให้้มากขึ้้�น
	ทั้้�งนี้้� กระบวนการหนุุนเสริิมการทำำ�งานของท้้องถิ่่�นที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ต้้องขัับเคลื่่�อนด้้วยคน (Man) ความรู้้�
(Knowledge) และเครืือข่่ายกัับการเรีียนรู้้� (Learning Network)
นอกจากนี้้� ยัังมีีการวิิจััยของ ศิิริิวรรณ มนอััตระผดุุง (2555) ได้้ศึึกษาถึึงต้้นแบบความสำำ�เร็็จของการต่่อ
ต้้านการทุุจริิตในสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ (Republic of Singapore) พบว่่า ประเทศสิิงคโปร์์เป็็นประเทศหนึ่่�งที่่�
ได้้รัับการเชื่่�อถืือว่่ามีีการดำำ�เนิินนโยบายด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ โดยหน่่วยงานภาค
รััฐต่่าง ๆ ใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ภายใต้้กรอบของกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงการมีีองค์์กรเฝ้้าระวััง ตรวจสอบ
ที่่�เป็็นอิิสระปราศจากอิิทธิิพลครอบงำ��ในการปราบปรามการทุุจริิตอย่่างจริิงจััง และสื่่�อมวลชนทำำ�หน้้าที่่�เสนอ
ข้้อมููลข่่าวสารด้้วยความเป็็นอิิสระและมีีจริิยธรรม อีีกทั้้�งภาคประชาสัังคมทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบภาครััฐ รวมทั้้�ง
ริิเริ่่�มดำำ�เนิินการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน นอกจากนี้้�ภาคเอกชนต้้องดำำ�เนิินงานภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาล
และองค์์กรระหว่่างประเทศทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่างประเทศในเรื่่�องการป้้องกััน
การกระทำำ�ทุจุ ริิตและการดำำ�เนิินคดีีกับั ผู้้ก� ระทำำ�ผิดิ จากต้้นแบบความสำำ�เร็็จของการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน
ของประเทศสิิงคโปร์์ชี้้�ให้้เห็็นว่่า บทบาทของภาคประชาชนมีีส่่วนสำำ�คััญในฐานะเป็็นเสาหลัักเสาหนึ่่�งของการ
หนุุนเสริิมเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชัันจากภาครััฐของประเทศ

กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : 12
กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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• การนําระบบและกลไกในการปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชันโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนไปติดตั้งในชุมชนของพื้นที่ศึกษา (ชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลต
รวมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)

• การเสริม สรา งกระบวนการที่ทํา ใหเ กิดการมีสว นรว มของชุมชนอยา งแทจ ริงในการ
ปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชันในชุมชน - การใหขอมูลขาวสารแกสมาชิกชุมชนอยาง
ทั่วถึง - การกระตุนสมาชิกในชุมชนเขารวมกิจกรรมของโครงการและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชงบประมาณ - สรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกลุมที่
เขมแข็งและเกิดความตระหนักในความเปนเจาของผลประโยชนในชุมชนรวมกัน
• สรางวัฒนธรรมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใหอยูในวิถีชุมชน โดยใหความสําคัญ
กับเยาวชนรุนใหม-การใหความรูหลักธรรมาภิบาลแกชุมชนโดยเฉพาะกลุมเยาวชนรุน
ใหม - การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมตานคอรฺรปั ชันผานการใชเครื่องมือ Citizen
Feedback และเครื่องมืออื่นๆของ SIAM Lab
• พัฒนากลไกหนุนเสริมในการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชัน -กลไกเฝา
ระวังการทุจริตคอรรัปชัน -กลไกการใหกําลังใจตอสมาชิกในชุมชนที่เฝาระวังและรวม
ตรวจสอบ -กลไกในการสื่อสารเพื่อยกยองสมาชิกที่กลาเปดเผยขอมูลการทุจริตคอรรัป
ชัน -กลไกในการหนุนเสริมการทํางานของคณะกรรมการชุมชนใหเกิดการตื่นตัวในการ
สรางวัฒนธรรมตานคอรรัปชัน
• พัฒนาชุดความรูในการปองกันและแกไขปญหาคอรรปั ชันโดยใชหลักธรรมาภิบาลที่เนน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน- องคความรูในการปองกันและแกไขปญหาคอรรปั ชัน
ในชุมชน- พัฒนาคูมือ/เครื่องมือที่เปนรูปธรรมในการปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชัน
ในชุมชนเมืองระดับฐานราก
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1

ปััญหาของชุุมชน ซึ่่�งการวิิจััยดัังกล่่าวนี้้�นัับเป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory Action
Research : PAR) ของสมาชิิกชุุมชนอย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งมีีแนวทางในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
3.1 การร่่วมปฏิิบัติั กิ ารในการติิดตั้้�งระบบและกลไก ระหว่่างทีีมนัักวิิจัยั คณะกรรมการชุุมชน และสมาชิิก
ชุุมชน โดยมีีการร่่วมประชุุมหลายต่่อหลายครั้้�งเพื่่�อยืืนยัันฉัันทามติิของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง
3.2 สััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) ผู้้�ที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินกิิจกรรมในชุุมชน เช่่น ผู้้�นำำ�
ชุุมชน กรรมการชุุมชน และสมาชิิกชุุมชนภายหลัังการนำำ�ระบบและกลไกไปติิดตั้้�งเพื่่�อนำำ�ข้้อเสนอแนะมา
ปรัับปรุุงและแก้้ไขระบบและกลไกให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
3.3 จััดสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) ประกอบด้้วย ผู้้�นำำ�ชุุมชน กรรมการชุุมชน และสมาชิิกชุุมชนเพื่่�อ
ร่่วมแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในการขัับเคลื่่�อนระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชัันในชุุมชน
3.4 จััดกิิจกรรมกลุ่่�ม ประกอบด้้วยกิิจกรรมเสริิมสร้้างกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
อย่่างแท้้จริิงในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันในชุุมชน รวมถึึงกลุ่่�มคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการแก้้ไขปััญหา
โดยให้้ความสำำ�คััญกัับเยาวชนรุ่่�นใหม่่ และกิิจกรรมพััฒนากลไกหนุุนเสริิมในการขัับเคลื่่�อนการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชััน โดยการทดลองใช้้เครื่่�องมืือที่่�เป็็นรููปธรรมในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รัปั ชัันในชุุมชน
ผลการวิจัย
การวิิจััยเรื่่�อง “กระบวนการติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันโดยการมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชน : กรณีีศึึกษาชุุมชนบางบััว เขตบางเขน และชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่�
กรุุงเทพมหานคร” เป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการที่่�เน้้นการปฏิิบััติิการร่่วมระหว่่างนัักวิิจััย คณะกรรมการชุุมชน
และสมาชิิกชุุมชน โดยใช้้การบริิหารจััดการชุุมชนภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�เน้้นหลัักการมีีส่ว่ นร่่วม หลัักความ
โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ หลัักนิิติธิ รรม และหลัักความรัับผิิดชอบของกรรมการและสมาชิิกในชุุมชน ผ่่านกติิกา
ชุุมชนที่่�ได้้ร่ว่ มกัันกำำ�หนดขึ้้�นเป็็นกฎเกณฑ์์ในการทำำ�งานของคณะกรรมการชุุมชน 7 ประเด็็น อัันประกอบด้้วย
1. การประชุุมและองค์์ประชุุมของคณะกรรมการชุุมชน มีีกติิกาที่่�ร่่วมกัันกำำ�หนดเพื่่�อยึึดถืือปฏิิบัติั อิ ย่่าง
จริิงจัังในเรื่่�องวัันประชุุม ระเบีียบวาระการประชุุม การกำำ�หนดผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุม และการลงมติิ
ของที่่�ประชุุม
2. การเงิินและแบบฟอร์์มทางการเงิินของชุุมชน มีีการกำำ�หนดเป็็นกติิกาชุุมชนที่่�ต้้องยึึดถืือปฏิิบัติั ด้ิ า้ น
การทำำ�บััญชีีแยกประเภทรายรัับและรายจ่่ายของชุุมชน รวมทั้้�งมีีการสรุุปยอดคงเหลืือประจำำ�เดืือนเพื่่�อนำำ�ไป
ใช้้ในเดืือนถััดไป มีีการเปิิดเผยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการเงิินของชุุมชน มีีการกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบเรื่่�องการเบิิก
จ่่ายเงิินของชุุมชนตามแบบฟอร์์มที่่�คณะกรรมการชุุมชนได้้กำำ�หนดไว้้ มีีการออกหลัักฐานเกี่่�ยวกัับการรัับจ่่ายเงิิน
ต้้องนำำ�เงิินชุุมชนไปฝากกัับธนาคาร กรณีีการใช้้จ่า่ ยเงิินชุุมชนต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการชุุมชน
มากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
3. การรัับสิ่่�งของบริิจาค มีีการกำำ�หนดเป็็นกติิกาของชุุมชนในเรื่่�องการรัับสิ่่�งของบริิจาคเพื่่�อให้้เกิิดความ
โปร่่งใสและการกระจายสิ่่�งของบริิจาคตามวััตถุุประสงค์์ของผู้้�บริิจาค
4. การเปิิดโอกาสให้้สมาชิิกชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของชุุมชน การจััดกิิจกรรมของชุุมชนเน้้น
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในชุุมชน คณะกรรมการชุุมชนต้้องร่่วมรัับผิิดชอบเพื่่�อให้้สมาชิิกชุุมชนได้้
ร่่วมรัับรู้้� ร่่วมดำำ�เนิินการ และร่่วมประเมิินผลจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรม

กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

A System and Mechanism Application Process to Prevent Corruption by Community Participation :
A Case Study of the Bangbua Community in the Bangkhen District and the Lang Flat Ruampattana in the Laksi District, Bangkok

5. การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลแก่่สมาชิิกชุุมชน มีีการสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลการบริิหาร
จััดการชุุมชนในเรื่่�องต่่าง ๆ แก่่สมาชิิกชุุมชนให้้ทราบกัันอย่่างทั่่�วถึึง เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจ มีีความโปร่่งใส
ในการบริิหารจััดการชุุมชน
6. กระบวนการหนุุนเสริิมเพื่่�อการต้้านคอร์์รััปชัันในชุุมชน เพื่่�อให้้การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการ
ทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันเกิิดความต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน กระบวนการหนุุนเสริิมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้� เกิิดความตระหนััก เกิิด
ผลต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน คณะกรรมการชุุมชนจึึงได้้กำำ�หนดกติิกาชุุมชนในกระบวนการหนุุนเสริิมเพื่่�อการต้้าน
คอร์์รัปั ชัันในชุุมชน โดยเน้้นการปลููกฝัังแนวปฏิิบัติั ภิ ายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลดัังกล่่าวแก่่เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ที่่�จะ
ได้้ปฏิิบััติิสืืบทอดต่่อไป และมีีการยกย่่องผู้้�ที่่�กล้้าเปิิดเผยหรืือให้้เบาะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในชุุมชน โดยจะ
ต้้องกระทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมขององค์์กร
7. กระบวนการทำำ�งานเพื่่อ� ให้้เกิิดการมีีส่ว่ นร่่วมกัับภาคีีภายนอก เพื่่�อเน้้นความโปร่่งใสต่่อการบริิหาร
จััดการชุุมชน คณะกรรมการชุุมชนต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้เกิิดกระบวนการที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับ
ภาคภายนอก โดยเฉพาะสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่� หรืือแหล่่งเงิินต่่าง ๆ ที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมชุุมชน
กติิกาชุุมชนที่่�สมาชิิกชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดดัังกล่่าว หากได้้มีีการใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอและ
ต่่อเนื่่�องอย่่างจริิงจััง จะทำำ�ให้้เกิิดวััฒนธรรมการทำำ�งานภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล อัันจะนำำ�ไปสู่่�การป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชัันในชุุมชนได้้อย่่างแท้้จริิง
สรุปและอภิปรายผล
ในการอภิิปรายผลการวิิจััยได้้ใช้้แนวคิิดทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันในชุุมชนโดยใช้้หลัักธรรมาภิิบาลในการบริิหารจััดการชุุมชนโดยการมีีส่ว่ นร่่วมของ
ประชาชน และกระบวนการหนุุนเสริิมการทำำ�งานของคณะกรรมการชุุมชนในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชัันในชุุมชน ดัังนี้้�
1. คุุณค่่าของกติิกาในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันที่่�มาจากการมีีส่ว่ นร่่วมในการ
กำำ�หนดร่่วมกัันของชุุมชน
การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชัันของชุุมชนมิิอาจสำำ�เร็็จได้้โดยการทำำ�งานของคณะ
กรรมการชุุมชนแต่่ฝ่า่ ยเดีียว เนื่่�องจากปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันเป็็นปััญหาที่่�ฝัังรากลึึกในสัังคมไทยมาช้้านาน
การที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงชุุมชนให้้กลายเป็็นชุุมชนที่่�ปลอดคอร์์รััปชัันจึึงจำำ�เป็็นต้้องอาศััยความเอาจริิงเอาจัังของ
ประธานชุุมชน คณะกรรมการชุุมชน โดยผ่่านกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกชุุมชนที่่�เห็็นพ้้องต้้องกัันเพื่่�อ
ให้้เกิิดพลัังร่่วมในการจััดการกัับปััญหาดัังกล่่าว ดัังนั้้�นกติิกาชุุมชนที่่�ได้้ร่่วมกัันกำำ�หนด คณะกรรมการชุุมชน
และสมาชิิกชุุมชนต้้องเห็็นคุุณค่่าและยึึดถืือปฏิิบััติิเสมืือนเป็็นสััญญาประชาคมของชุุมชน
2. กติิกาที่่�เกิิดจากฉัันทามติิของสมาชิิกชุุมชนส่่งผลให้้เกิิดพลัังร่่วมในการปฏิิบััติิตาม
ในการติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันของทั้้�งสองชุุมชน จำำ�เป็็น
ต้้องอาศััยการขัับเคลื่่�อนผ่่านกติิกาของชุุมชนที่่�เกิิดจากการร่่วมคิิด ร่่วมปฏิิบััติิการ ร่่วมทดลองผ่่านกิิจกรรมที่่�
หลากหลายของทีีมวิิจัยั คณะกรรมการชุุมชน และสมาชิิกชุุมชน เพื่่�อให้้ได้้กติิกาที่่�เห็็นพ้้องต้้องกัันระหว่่างคณะ
กรรมการชุุมชนและสมาชิิกชุุมชน จนเกิิดเป็็นฉัันทามติิของชุุมชนที่่�ทำำ�ให้้เกิิดพลัังร่่วมในการปฏิิบััติิตามโดย
ความยิินยอมพร้้อมใจ ปราศจากการบัังคัับ ส่่งผลให้้กติิกาที่่�ร่่วมกัันกำำ�หนดมีีประสิิทธิิภาพในการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อ
การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในชุุมชน
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3. การปฏิิบััติิตามกติิกาชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�องจนเกิิดเป็็นวิิถีีวััฒนธรรมชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
จากการที่่�ทีีมวิิจัยั คณะกรรมการชุุมชน และสมาชิิกชุุมชนได้้ร่ว่ มกัันกำำ�หนดกติิกาชุุมชนและได้้เริ่่�มลงมืือ
ปฏิิบัติั ใิ นการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันแล้้ว สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะทำำ�ให้้กติิกาชุุมชนมีีความศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์�
และมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการชุุมชนต้้องนำำ�กติิกาดัังกล่่าวมาปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อทำำ�ให้้การบริิหาร
จััดการชุุมชนเป็็นชุุมชนธรรมาภิิบาลอย่่างแท้้จริิง และค่่อยๆ ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการทำำ�งานของคณะ
กรรมการชุุมชนที่่�เน้้นความโปร่่งใส และปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิและพฤติิกรรมของสมาชิิกชุุมชน โดยเฉพาะเยาวชน
คนรุ่่�นใหม่่ ให้้ตระหนัักในความสำำ�คัญ
ั ของการมีีส่ว่ นร่่วมในการตรวจสอบการทำำ�งานของคณะกรรมการชุุมชน
บนพื้้�นฐานของแนวคิิดที่่�ว่่าทุุกคนมีีความสำำ�คััญในการเป็็นเจ้้าของและรัักษาผลประโยชน์์ของชุุมชนร่่วมกััน
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเป็็นชุุมชนปลอดคอร์์รััปชัันอย่่างยั่่�งยืืน
	ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผลการศึึกษาวิิจัยั ของโครงการนี้้�เป็็นรููปธรรมต่่อการบริิหารจััดการชุุมชนในการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันในชุุมชนเกิิดความยั่่�งยืืนและต่่อเนื่่�อง การติิดตั้้�งระบบและกลไกในการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันของชุุมชนที่่�ทีีมวิิจัยั และคณะกรรมการชุุมชนได้้ร่ว่ มปฏิิบัติั กิ ารติิดตั้้�งไว้้ใน
ทั้้�งสองชุุมชนแล้้ว จำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาหล่่อหลอมและฟููมฟัักเพื่่�อเรีียนรู้้� ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิและพฤติิกรรมจน
กลายเป็็นวิิถีวัี ฒ
ั นธรรมของชุุมชน นอกจากนี้้�ยัังต้้องอาศััยความเข้้มแข็็งเอาจริิงเอาจัังของประธานชุุมชน คณะ
กรรมการชุุมชน และสมาชิิกชุุมชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ ที่่�จะต้้องร่่วมกัันป�องกัันและแก้้ไขปััญหาการ
ทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันของชุุมชนตนเองซึ่่�งจะส่่งผลต่่อภาพรวมของชุุมชนเมืืองในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครค่่อยๆลดและ
หมดไปจนกลายเป็็น “ชุุมชนปลอดคอร์์รััปชััน” ในที่่�สุุด
ข้อเสนอแนะ
เพื่่�อให้้ระบบและกลไกสามารถขัับเคลื่่�อนผ่่านกติิกาชุุมชนกลายเป็็นแนวปฏิิบััติิในวิิถีีวััฒนธรรมชุุมชน
ทีีมวิิจััยมีีข้้อเสนอแนะเป็็น 2 ระดัับ ดัังนี้้�
1. ระดัับชุุมชน คณะกรรมการชุุมชนต้้องยึึดกติิกาชุุมชนที่่�ได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดขึ้้�นตามหลัักธรรมาภิิบาล
และใช้้เป็็นวิิธีปี ฏิิบัติั งิ านของชุุมชนที่่�ต้้องปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน อัันจะส่่งผลให้้
เกิิดธรรมาภิิบาลในวิิถีชุี มุ ชน ในขณะเดีียวกัันสมาชิิกชุุมชนต้้องร่่วมกัันตรวจสอบการทำำ�งานของคณะกรรมการ
ชุุมชนเพื่่�อให้้เกิิดการถ่่วงดุุลในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันของชุุมชน โดยเน้้นการปลููกฝััง
แนวปฏิิบัติั ภิ ายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลดัังกล่่าวแก่่เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ในชุุมชนที่่�จะได้้ปฏิิบัติั สืิ บื ทอดต่่อไป
นอกจากนี้้�คณะกรรมการชุุมชนต้้องเสนอแนะให้้คณะกรรมการอื่่�นๆ ในชุุมชน อาทิิ คณะกรรมการกองทุุน
หมู่่�บ้้านและชุุมชนเมืือง คณะกรรมการกองทุุนแม่่ของแผ่่นดิิน คณะกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์เพื่่�อเคหะสถาน
คณะกรรมการฌาปนกิิจสงเคราะห์์ ฯลฯ นำำ�กติิกาชุุมชนดัังกล่่าวไปปรัับใช้้เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสในการใช้้
จ่่ายเงิิน
2. ระดัับนโยบาย หน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องระดัับท้้องถิ่่�นหรืือระดัับประเทศต้้องสนัับสนุุนและเร่่งผลัักดััน
ทั้้�ง 2 ชุุมชน พื้้�นที่่�ศึึกษาวิิจัยั ให้้เกิิดการตื่่�นตััวและปฏิิบัติั อิ ย่่างต่่อเนื่่�องในการปอ� งกัันและแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
คอร์์รัปั ชัันไปอีีกระยะหนึ่่�ง เพื่่�อให้้ชุมุ ชนเกิิดการทำำ�งานที่่�เน้้นหลัักธรรมาภิิบาลที่่�คุ้้�นชิินจนเกิิดเป็็นวิิถีวัี ฒ
ั นธรรม
ชุุมชน และนำำ�รููปแบบดัังกล่่าวไปใช้้กัับชุุมชนเมืืองในเขตกรุุงเทพมหานคร และชุุมชนในเมืืองใหญ่่อื่่�นๆ
นอกจากนี้้� หน่่วยงานรััฐและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องผลัักดัันให้้ชุุมชนทั้้�งสองเป็็นพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องในรููปแบบของ
“ชุุมชนช่่อสะอาด” ในเขตเมืืองที่่�สามารถเป็็นต้้นแบบของชุุมชนเมืืองในเขตกรุุงเทพมหานคร รวมถึึง

กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

A System and Mechanism Application Process to Prevent Corruption by Community Participation :
A Case Study of the Bangbua Community in the Bangkhen District and the Lang Flat Ruampattana in the Laksi District, Bangkok

กรุุงเทพมหานครในฐานะหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลชุุมชนเมืืองในเขตกรุุงเทพมหานครต้้องผลัักดัันให้้การป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันเป็็นวาระสำำ�คัญ
ั ลำำ�ดับั ต้้นๆ ของกรุุงเทพมหานคร โดยนำำ�รููปแบบที่่�ได้้จาก
การปฏิิบััติิที่่�เป็็นรููปธรรมจากทั้้�งสองชุุมชนไปใช้้ในการขัับเคลื่่�อนวาระสำำ�คััญดัังกล่่าวให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จต่่อไป
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