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คำนำ
การศึกษาเรื่องการพัฒนางานตามความรับผิดชอบต่อ สังคมกับการต่ อต้านคอร์รปั ชัน นี้ มุ่งที่จะ
ค้นหาคาอธิบายว่า ทาไมจึงมีการศึกษาความเกี่ยวข้องของเรื่องนี้ไม่มากนัก ทัง้ ๆ ทีก่ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน
เป็นหนึ่งในประเด็นร่วมของ UN Global Compact โดยทีเ่ รื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องสิทธิมนุ ษยชน แรงงาน
และสิง่ แวดล้อม มักจะได้รบั ความสนใจในการศึกษาร่วมไปกับการพัฒนางานด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
มากกว่า พร้อมกันนัน้ ก็จะพิจารณาถึงกลยุทธ์หรือความเป็ นไปได้ทจ่ี ะรวมทัง้ สองเรื่องนี้สร้างเป็ นโครงการ
รณรงค์ในไทย
จากการศึก ษา พบว่า ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมกับ การต่ อ ต้า นคอร์ร ปั ชัน นัน้ ต่ า งมีจุด หมาย
ปลายทางทีต่ ้องการสร้างสิง่ ดีกว่าให้กบั สังคมเหมือ นกัน หากมีการนาเอางานตามความรับผิดชอบต่อสังคม
ในกิจการของบริษทั หรือทีเ่ รียกกันโดยทัวไป
่ Corporate Social Responsibility หรือ CSR มาเชื่อมโยงเข้า
กับการต่อต้านคอร์รปั ชันแล้ว จะเท่ากับเป็ นการลด supply ของการะบวนการคอร์รปั ชันลง แท้ทจ่ี ริง แผน
และมาตรการด้าน CSR (ที่รวมเอาการต่ อ ต้านคอร์รปั ชัน) นัน้ จะเป็ นมาตรการที่สาคัญ อย่างหนึ่งของ
มาตรการเชิงป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในภาคธุรกิจเอกชน และยังจะสามารถรณรงค์กลยุทธ์การต่อต้าน
คอร์รปั ชันได้ทงั ้ ตาม Ethical approach และ Business approach โดยกลยุทธ์แบบหลังนี้ จะสามารถระดม
ความร่วมมือได้มากกว่าและสามารถสร้างผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมได้ดกี ว่า
หากมีการรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (ทีร่ วมเอาการต่อต้านคอร์รปั ชัน) ในองค์กรภาครัฐ
ก็จะเท่ากับว่า องค์กรภาครัฐนัน้ ๆ ต่างเป็ นหุน้ ส่วนพันธมิตรทีแ่ นบแน่ นต่อการป้องกันการคอร์รปั ชัน และจะ
เป็ นผลเชิงบวกทัง้ ในระดับการกาหนดนโยบายและการแปรผลสู่การปฏิบตั ขิ องระดับปฏิบตั กิ าร จะเป็ นการ
ลดเงื่อนไขในด้าน demand ของการคอร์รปั ชันลงไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลของการรวมงาน CSR กับการ
ต่อต้านคอร์รปั ชันเข้าด้วยกันนี้ ยังจะนาพาไปสู่การพัฒนาขององค์กรและจัดกระบวนการในการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน ทีจ่ ะต้องดาเนินการไปพร้อมๆ กัน ทัง้ การป้องกัน การปราบปราม และการสร้างความตระหนักรู้
ของสังคม/สาธารณะให้ต่นื ตัวอยูเ่ สมอได้อกี มิตหิ นึ่งด้วย
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1. บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
กระแสการตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ การบริห ารจัด การองค์ ก รสมัย ใหม่ ท่ี เ ป ลี่ย นจากการพัฒ นา
ประสิทธิภาพ แบบมุ่งเน้นการลดต้นทุนและการเร่งสร้างกาไรขององค์กรแต่เพียงอย่างเดียว แล้วขยาย
ความเกี่ยวข้อ งไปยังภาคส่ วนที่อยู่ภายนอกของกิจการองค์กรควบคู่กันไปมากขึ้น เป็ นความใหม่
(Newness) ของการบริหารจัดการที่เรียกได้ว่าเป็ นการมุ่งเน้ นหรือคานึง ถึงผู้มสี ่วนได้เสียเป็ นกรอบ
ความสาคัญ (Stakeholder oriented framework) โดยส่วนทีอ่ ยู่ภายนอกองค์กรทีม่ กั จะมีการพูดถึงอยู่
เสมอๆ เช่น ชุมชน ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางความคิด องค์กรปกครองท้องถิน่ และองค์กรภาคประชาสังคม
รวมทัง้ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและทางการเมือง หรือการเมืองภาคพลเมือง
ภายใต้ความใหม่ของกระแสข้างต้น มีประเด็นสาคัญที่มคี วามเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ
เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) และการต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti - corruption)
ดังปรากฏตามข้อเสนอของ Kofi Annan เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ที่ได้เสนอความเห็นต่อที่
ประชุม World Economic Forum ในปี ค.ศ.19991 “...ให้กจิ การธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ระดับโลกร่วมกัน
ริเริม่ รณรงค์ความเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องโลก (Corporate citizenship initiative) โดยเรียกว่าเป็ น Global
Compact ทัง้ ให้สร้างกระบวนการขึน้ ในระดับท้องถิน่ ของแต่ละประเทศ..” ต่อมาสานักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างเป็ นทางการในวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 โดย
มีเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง 4 หมวด ประกอบด้วยเรื่องสิทธิมนุ ษยชน สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน โดยมีรายละเอียดเป็นเรือ่ งย่อยต่างๆ รวมเป็น 10 เรือ่ งย่อย
อย่างไรก็ตาม การประกาศหลักการรณรงค์ว่าด้วย UN Global Compact ทัง้ 4 เรื่องข้างต้น
เป็นการยึดโยงมาจากหลักการของแต่ละเรือ่ งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ของการรณรงค์ให้สนับสนุ นซึง่
กันและกันและสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน กล่าวคือ 1) เรื่องสิทธิมนุ ษยชน มาจาก The Universal Declaration
of Human Rights, เรื่องสิทธิแรงงาน มาจาก The International Labour Organization’s Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work, เรื่องสิง่ แวดล้อม มาจาก The Rio Declaration on
Environment and Development และเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน ก็มาจาก The United Nations Convention
against Corruption นัน่ หมายความว่า แต่ละเรื่องจะมีหลักการและแนวทางของการรณรงค์ เป็ นกรณี
เฉพาะแล้วองค์การสหประชาชาติได้นาเอาทัง้ 4 เรื่องมาร้อยโยงเข้าด้วยกันและรณรงค์เป็ นเรื่องใหญ่
ร่วมกัน เป็ น UN Global Compact การรวมกันดังกล่าว ด้านหนึ่ง จะทาให้เกิดผลลัพธ์โดยรวมต่อ
ประชาคมโลกร่ว มกัน อีก ด้า นหนึ่ ง จะเป็ น การสนับ สนุ น การรณรงค์ซ่ึง กัน และกัน หมายความว่ า
การรณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเกิดผลเชิงบวกมากขึน้ หากมีการรณรงค์ในเรื่องอื่นๆ อีก 3 เรื่องไป
พร้อมๆ กัน

1

THE UN GLOBAL COMPACT AND THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES :
COMPLEMENTARITIES AND DISTINCTIVE CONTRIBUTIONS. (5 สิงหาคม 2558). http://www.oecd.org
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จากการอธิบายข้างต้น ย่อมจะกล่าวได้อกี อย่างหนึ่งว่า การรณรงค์ทงั ้ 4 เรื่องร่วมกันของ UN
Global Compact เป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะของการต่อต้านคอร์รปั ชันว่าจะต้องมีการจัดการในเรื่อง
อื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย หรือกล่าวได้อกี อย่างหนึ่งว่า บุคลิกสาคัญของการต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti corruption) ไม่ควรดาเนินการโดยลาพัง นันเอง
่
หัน มาพิจารณาพัฒ นาการของการจัด ระเบีย บแนวคิด เรื่อ งความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม ( The
Concepts of Social Responsibility) ก็พบว่า มีการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ในยุโรปเพื่อกาหนดกรอบว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
โดยยึดเอาหลักการและแนวปฏิบตั ิของ UN Global Compact เป็ นกรอบสาคัญ และประกาศเป็ น
หลักการและแนวปฏิบตั วิ ่าด้วยกรอบ CSR ขององค์กรระหว่างประเทศหลายหน่ วยงาน เช่ น OECD
Guideline for MNEs ซึง่ เป็ นหลักการสาคัญทีไ่ ปรองรับแนวคิดว่าด้วยการจัดการงาน CSR ตามความ
สมัค รใจ ไม่ใ ช่ ต ามการก าหนดให้เ ป็ น มาตรการบัง คับ ตามกฎหมาย (แนวการปฏิบตั ิสาหรับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการบริษัท หรือ CSR ที่เป็ นไปโดยกฎหมายกาหนดนัน้ ปจั จุบนั นี้ มี 2
ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และอินเดีย ที่กาหนดให้กิจการเอกชนจัดสรรเงิน 2% ของกาไรเบื้องต้น
ไปสนับสนุ นต่อการดาเนินกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ในท้องถิน่ ที่ตงั ้ กิจการของบริษทั โดยกรณี
ของอินโดนีเซียนัน้ บังคับเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและต้องดาเนินการร่วมกับ
รัฐบาลท้องถิน่ รวมทัง้ มีการจัดทารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย)
อย่างไรก็ตาม การต่อต้านคอร์รปั ชันกับการจัดการตามความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ นอกจากจะ
เป็ นเรื่องร่วมกันของ UN Global Compact แล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกันตามรากฐานทางความคิดทาง
ทฤษฎีเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม Garriga and Mele (2004) อธิบายว่า ทฤษฎีเรื่องของ CSR จะ
แบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย 1) กลุ่มทีเ่ น้น CSR เป็ นเครื่องมือสาหรับบริษทั 2) กลุ่มที่
เน้นการสร้างฐานอานาจของกิจการบริษทั 3) กลุ่มทีเ่ น้นการตอบสนองต่อสังคมของบริษทั 4) กลุ่มทีเ่ น้น
เรือ่ งจริยธรรม ทฤษฎี CSR ของ 2 กลุ่มหลังนี้ มุง่ ทีจ่ ะตอบสนองต่อการสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันของคน
ทัง้ สังคมโดยอาศัยหลัก ศีลธรรมและจริยธรรม ไม่ใ ช่ การอยู่รอดแบบเน้ นทากาไรแต่ เ พียงลาพังของ
กิจการบริษทั
การศึกษานี้ ผู้วจิ ยั ให้ความสนใจต่อลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการต่อต้านคอร์รปั ชัน กับ
CSR เช่น ลักษณะของความเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 3 ระดับ คือ ระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ
และระดับท้องถิน่ พร้อมกันนัน้ ก็มคี วามเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
บทบาทของงานด้าน CSR จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
ป.ป.ช. หรือ ไม่อ ย่ า งไร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ผลที่จ ะมีต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ช าติว่ า ด้ ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) ทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม

1.2 วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการคาบเกีย่ วของการจัดการตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน
2. ศึกษากลยุทธ์รว่ มของการรณรงค์ทงั ้ งานตามความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รปั ชัน
3. ศึกษาความเป็ นไปได้ของการรณรงค์ตามกลยุทธ์รว่ มตาม 2. ในประเทศไทย
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1.3 คำนิ ยำม
1. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หรือ SR
หมายถึง การดาเนินงานทีค่ านึงความเกีย่ วข้องต่อประเด็นทางสังคมทัง้ ในระดับชุมชน ท้องถิน่
ประเทศ และระหว่างประเทศ (เป็ นประเด็นปญั หาร่วมของคนทัง้ โลก เช่น ภาวะโลกร้อน) ของกิจการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรไม่แสวงหากาไร โดยคานึงถึง
ผูบ้ ริโภค พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ป็นผลต่อเนื่องมาจากการดาเนินกิจการขององค์กร
นัน้ ๆ เป็ นสาคัญ ซึ่ง เป็ นพันธสัญญาด้านจริยธรรมที่จะกากับให้มกี ารปฏิบตั ิ อย่างต่อเนื่องขององค์กร
เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสังคมทุกภาคส่วน
โดยทัวไปมั
่ กจะรูจ้ กั กันในคาว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการบริษทั (Corporate Social
Responsibility) หรือ CSR ทัง้ นี้ ก็เพราะว่าแนวคิดของการบริหารจัดการองค์กรทีเ่ น้นต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนี้ ได้รเิ ริม่ เรียกร้องให้บรรษัทข้ามชาติและกิจการเอกชนให้หนั มาเพื่อความใส่ใจต่อผลกระทบ
จากการใช้ทรัพยากรที่มตี ่ อปญั หาสิง่ แวดล้อมและผู้มสี ่วนได้เสีย ตามข้อเสนอที่มตี ่อที่ประชุมสากลที่
กรุงริโอเดอจาเนโร ในปี ค.ศ.1992 อย่างไรก็ตาม คาและความหมายของคาว่า SR หรือ CSR นี้ เป็ นคา
ที่ไม่มคี วามหมายเป็ นความหมายเดียว แต่ จะเป็ นคาหรือ แนวความคิดที่ผนั แปรไปตามน้ าหนักของ
ประเด็นปญั หาทางสังคมทีก่ จิ การนัน้ ๆ ตัง้ อยู่หรือเป็ นไปตามกลยุทธ์การบริหารจัดการของแต่ละองค์ กร
ทีจ่ ะมุง่ เน้น
สาหรับคาว่า SR นัน้ ก็เป็ นคาทีข่ ยายผลออกไปเป็ นการปรับใช้แนวคิดว่าด้วย CSR ไปใช้กบั
องค์ก รของรัฐ และองค์ก รไม่แ สวงหาก าไรหรือ องค์ก รภาคประชาสัง คม ซึ่ง โดยหลัก การแล้ว จะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการบริห ารจัดการหรือบริการสาธารณะอยู่แล้ว ก็ตาม ดังจะเห็นเป็ นตัว อย่างได้ จาก
ข้อเสนอของ Albareda,Luara (ed.al) (2007) ทีเ่ สนอให้รฐั บาลจัดการความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมโดย
บูรณาการการทางานในเรือ่ งเดียวกันกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยเรียกว่า CSR as public policy
ภาพที่ 1 บทบาทของรัฐบาลในการดาเนินงาน CSR as public policy
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การมุ่งเน้นการอธิบายต่อคาว่า SR หรือ CSR นี้ นอกจากจะมีการจัดแบ่งกลุ่มทฤษฎีไว้เป็ น 4
กลุ่มแล้วก็ตาม ในทีน่ ้ี จะขอเพิม่ เติมการอธิบายเรื่อง CSR ในไทย ซึง่ จะใช้คาว่า CSR โดยไม่มกี ารแยก
ว่าจะเป็นการดาเนินงานขององค์กรประเภทภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาสังคม เช่น การอธิบายของ
ดร.พิพ ฒ
ั น์ ยอดพฤติก าร ผู้อ านวยการสถาบัน ไทยพัฒ น์ มูล นิ ธ ิบูร ณชนบทแห่ งประเทศไทย ที่ใ ห้
ความสาคัญต่ อพื้นที่ท่จี ะมีความเกี่ยวข้อ งที่กิจการนัน้ ๆ จะต้องรับผิดชอบต่ อสังคม เป็ น CSR in
process ซึง่ เป็ นพื้นทีภ่ ายในกระบวนการการประกอบกิจการ และความเกี่ยวโยงไปตาม Value chain
และ CSR after process ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับการประกอบกิจการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เช่น การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ ตามความประสงค์ของผูบ้ ริหารองค์กร เป็ นต้น หรือการอธิบาย
ของ ดร.เอกชัย อภิศกั ดิ ์กุล ทีเ่ ห็นว่าเป็ นความเกี่ยวข้องของการจัดการตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีม่ ตี ่อ Triple Bottom Line ของกิจการ โดยแบ่งเป็ นสองมิติ คือ มิตทิ เ่ี ป็ น Corporate - driven กับมิตทิ ่ี
เป็ น Social - driven โดยทีม่ ติ แิ รก เป็ นการใช้ทรัพยากรทุกชนิดทีม่ อี ยู่ของกิจการไปดาเนิน การแก้ไข
ปญั หาต่างๆ ของสังคม สาหรับมิตทิ ส่ี อง จะเป็ นการเชิญชวนให้บุคคลอื่นเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ร่ว มกับ องค์ก ร เช่ น เชิญ ชวนลู ก ค้า ให้ร่ ว มบริจ าคเพื่อ การใดการหนึ่ ง ในขณะเดีย วกัน การลงไป
ดาเนินงานในกรณีน้ี ก็อาจจะมอบหมายให้ผอู้ ่นื ซึง่ ไม่ใช่บุคลากรขององค์กรไปดาเนินการแทน
ในการศึกษานี้ จะใช้ทงั ้ SR และ CSR ทัง้ นี้ เพื่อคงไว้ตามความเข้าใจทีม่ อี ยู่โดยทัวไป
่ แต่ จะใช้
คาว่า SR อธิบายเพิม่ เติมในกรณีท่ตี ้องการจะระบุว่า เป็ นงานที่จะต้องดาเนินงานโดยองค์กรภาครัฐ
(ไม่ใช่รฐั วิสาหกิจ) และองค์กรภาคประชาสังคม
2. การจัดการธรรมาภิบาล (Good Governance)
หมายถึง การจัดการที่เกี่ยวกับการปกครองหรือกิจการสาธารณะที่ ไม่ใช่การจัดการโดยรัฐบาล
หรือภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็ นการจัดการทีม่ บี ทบาทการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสียจากหลาย
ภาคส่วน มาร่วมการจัดการร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักนิติ ธรรม ความมีประสิทธิภาพ และ
ความเป็นธรรม
3. บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรของบริษทั (รวมทัง้ องค์กรประเภทอื่นๆ) ทีป่ ระกอบด้วยแนว
ปฏิบตั โิ ดยรวม ทีป่ ระกอบไปด้วย หลักความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละสังคม หลักความรับผิดชอบต่อการ
กระทา หลักความยุตธิ รรม หลักความโปร่งใส และหลักคุณค่าระยะยาว ทัง้ นี้ก็เพื่อสนับสนุ นต่อการใช้
อานาจที่มอี ยู่ไปจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมตามกรอบความเกี่ยวข้องของกิจการบริษทั ให้
เป็นไปเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
4. คอร์รปั ชัน (Corruption)
หมายถึง การกระทาทัง้ โดยตนเองและร่วมกับผูอ้ ่นื ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั (อาจจะหมายถึงองค์กรแต่ละ
ประเภท หากจะอธิบายความหมายของการคอร์รปั ชันเพื่อการนัน้ ๆ เช่น การคอร์รปั ชันภาคเอกชน หรือ
การคอร์รปั ชันในองค์กรภาคประชาสังคม) เบียดบัง โกง ยักยอก การจ่ายสินบน การใช้อานาจหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กร การข่มขู่รดี ไถ รวมทัง้ การดาเนินการอื่นใดทีข่ ดั ต่อหลักคุณธรรม
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และจริยธรรมของการเป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สาธารณะไปเป็ นของส่วนตัว
ครอบครัว ญาติพน่ี ้อง เพื่อนฝูงและคนใกล้ชดิ ทัง้ นี้ยงั ถือว่าคอร์รปั ชัน เป็นอาชญากรรมชนิดหนึ่ง
องค์การสหประชาชาติ (UN) ให้ความหมายว่า คอร์รปั ชัน ไม่ใช่เรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคล แต่
เป็ นปรากฎการณ์ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่เป็ นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของโลก องค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) หรือ TI ก็มกี ารนิยาม
และจัดประเภทของการกระทาต่างๆ ของคอร์รปั ชัน เป็ นการคอร์รปั ชั นขนาดใหญ่ (การกระทาของ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐในระดับสูง) การคอร์รปั ชันขนาดเล็ก (การกระทาของเจ้าหน้ าที่ระดับล่าง) การจ่าย
สินบน (Bribery) การยักยอก (Embezzlement) การอุปถัมภ์ (Patronage) การสนับสนุ นญาติพน่ี ้องและ
คนใกล้ชดิ (Nepotism) และการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interest)
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2. ควำมเกี่ยวข้องของกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันกับ CSR
2.1 UN Global Compact
หลัก 10 ประการว่าด้วย UN Global Compact 2 เป็ นหลักปฏิบตั เิ บือ้ งต้นสาหรับการดาเนิน
กิจการบริษทั เพื่อความยังยื
่ น (Corporate sustainability) ซึง่ ประกอบด้วยเรื่องความรับผิดชอบทีค่ วรจะมี
ในเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วข้อง 4 หมวดด้วยกัน คือ สิทธิมนุษยชน (Human rights) แรงงาน (Labour) สิง่ แวดล้อม
(Environment) และการต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti - corruption) โดยรวมเอาแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเรื่องทัง้ 4 เรื่องข้างต้น ทีเ่ คยมีอยู่ของ UN มารวมเข้าด้วยกัน มารณรงค์ร่วมกัน และประกาศใช้
เป็ นแนวปฎิบตั อิ ย่างเป็ นทางการมาจนถึงปจั จุบนั (27 กรกฎคม ค.ศ. 2015) มีผูเ้ ข้าร่วมรณรงค์แล้วจาก
ประเทศทัวโลก
่
161 ประเทศ กว่า 12,000 องค์กร เป็ นองค์กรภาคธุรกิจกว่า 8,000 องค์กร (ไม่ใช่องค์กร
ธุรกิจ 4,000 องค์กร) ในจานวนนี้ มีองค์กรจากประเทศไทยแสดงความจานงในเรื่องนี้ทงั ้ สิน้ 32 องค์กร
โดยแบ่งเป็ นกิจการบริษทั 26 ราย เช่น กลุ่มบริษทั ปตท. (และบริษทั เครือข่าย) และองค์กรไม่แสวงหา
กาไร 6 แห่ง คือ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธฮิ วิ แมน
ดีเวลลอปเม้นท์ฟอรัม่ มูลนิธชิ ุมชนโคราช มูลนิธไิ อทีเอฟ และสถาบันไทยพัฒน์
หลัก 10 ประการว่าด้วย UN Global Compact มีรายละเอียด ดังนี้
สิ ทธิ มนุษยชน
หลักประการที่ 1
หลักประการที่ 2

แรงงำน
หลักประการที่ 3
หลักประการที่ 4
หลักประการที่ 5
หลักประการที่ 6
สิ่ งแวดล้อม
หลักประการที่ 7
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สนับสนุ นและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุ ษยชนทีป่ ระกาศในระดับ
สากล ตามขอบเขตอานาจทีเ่ อือ้ อานวย
หมันตรวจตราดู
่
แลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรอง
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และทีเ่ ป็ นการบังคับในทุกรูปแบบ
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
ขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

สนับสนุ นแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม

The Ten Principles of the UN Global Compact . (5 สิงหาคม 2558). https://www.unglobalcompact.org
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หลักประการที่ 8
หลักประการที่ 9

อาสาจัดทากิจกรรมทีส่ ่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

กำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน
หลักประการที่ 10
ดาเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ การกรรโชก และการให้
สินบนในทุกรูปแบบ
อนึ่ง หลักประการที่ 10 ว่าด้วยการต่อต้านคอร์รปั ชัน นี้ ได้พฒ
ั นาขึน้ ในปี ค.ศ. 2004 โดยรวม
ความหมายของการต่ อต้านคอร์รปั ชันในความหมายแบบกว้าง ประกอบการอธิบายว่า การต่ อต้าน
คอร์รปั ชันในหลักการนี้ ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายสินบน การบิ ดเบือนอานาจรัฐ และการ
คอร์รปั ชันทุก รูปแบบ ยังรวมเอาเรื่องของการจัดการภายในองค์กรและการจัดการตามลักษณะของ
ความสัมพันธ์ของกิจการ Supply chain มารวมไว้ด้วย โดยที่การรณรงค์เหล่านี้ ก็จะมีทงั ้ การรณรงค์
ร่วมกันของกิจการเอกชน การร่วมงานกับภาคประชาสังคม UN และรัฐบาล

2.2 UNCAC
อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รปั ชัน (United Nations Convention against
Corruption : UNCAC) เป็ นความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ (UN) พัฒนา
ต่อเนื่องมาจาก United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ซึง่ เป็ นองค์การชานัญพิเศษของ
การจัดการปญั หาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึง่ ประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุ ษย์ การก่อการร้าย
การฟอกเงิน โดยรวมเอาเรื่อ งของการคอร์รปั ชัน ไปรวมไว้ในการจัดการด้วย โดยจัดเป็ นอนุ สญ
ั ญา
ว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ (UNTOC) เรือ่ งนี้ ประเทศไทยได้รว่ มลงนามแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้ให้สตั ยาบันเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญา 3 ต่อมา UN ได้แยกเรื่อง UNCAC เป็ นอนุ สญ
ั ญาต่างหาก
เพื่อเน้นต่อการต่อต้านคอร์รปั ชันโดยตรงแล้วประกาศเชิญชวนประเทศสมาชิกให้มกี ารลงนามเป็ นครัง้
แรกในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003 โดยมีการแบ่งแนวปฏิบตั ไิ ว้เป็ น 4 หมวด ประกอบด้วย 1) การป้องกัน
การคอร์รปั ชัน 2) การกาหนดความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย 3) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 4) การติดตามทรัพย์สนิ คืน
สาระสาคัญของหมวดการป้องการการคอร์รปั ชัน ระบุว่า 1) รัฐภาคีจะต้องส่งเสริมความมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั เช่น การจัดทารายงานการกระทาทีเ่ ป็ นการคอร์รปั ชัน
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการนาเอาจรรยาบรรณสากลมาปรับใช้ 2) การปรับปรุงระบบการจัดซือ้
จัดจ้างเพื่อความโปร่งใส และเป็ นธรรม 3) ให้ธุรกิจภาคเอกชนดาเนินการตามมาตรการป้องกันการคอร์
รัปชันอย่างจริงจัง มีการจัดทาบัญชี ธุรกรรม และตรวจสอบด้วยความมีประสิทธิภาพ
3
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ในขณะที่ CSR ขานรับแนวปฏิบตั วิ ่าด้วย UN Global Compact ด้วยความร่วมมือขององค์การ
เพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยจัดทาเป็ น OECD Guideline for MNEs เพื่อใช้เป็ นแนวทางการ
ดาเนินงานของธุรกิจข้ามชาติของกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาความร่วมมือต่อเนื่องมาจากการรับการช่วยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อฟื้ นฟูทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครัง้ ที่ส อง โดยที่รฐั บาลของ
ประเทศภาคีความร่วมมือจะสนับสนุ นให้ภาคธุรกิจดาเนินธุรกิจไปด้วยความรับผิดชอบในทางปฏิบตั ิ
จัดให้ความความร่วมมือที่แนบแน่ นระหว่างการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ในทานองเดียวกันกับการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน ก็มลี กั ษณะเดียวกันที่ UNCAC ก็อาศัยกลไกการทางานร่วมของข้อตกลงเพื่อการต่อต้านการ
ให้สนิ บนแก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศ (OECD Convention) โดยจัดการปญั หาการให้สนิ บนแก่
เจ้าหน้ าที่รฐั ในต่ างประเทศในการทาธุรกิจ ซึ่งทาให้เกิดการค้า ระหว่างประเทศที่ไม่เป็ นธรรม ส่งผล
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก การดาเนินงานในเรื่องนี้มุ่งประสงค์ท่จี ะกากับ “กิจการ
เอกชน” ในฐานะทีเ่ ป็ น Supply side หรือเป็ น Active bribery ของกระบวนการคอร์รปั ชัน ซึง่ สอดคล้อง
กับการจัดการความผิดในฐานะการให้สนิ บนของนิติบุคคล (Corporate liability) และการบริหารกิจการ
ที่ดีข องภาคเอกชน (Corporate governance) โดยละไว้ซ่ึงการเอาผิดกับเจ้า หน้ าที่ของรัฐที่เ ป็ น
Demand side หรือเป็น Passive bribery
ปจั จุบนั OECD ประกอบด้วยสมาชิก 34 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม
แคนาดา ชิล ี สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรังเศส
่ เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ลักเซมเบิรก์ เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์
นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และ 1 องค์กร คือสหภาพยุโรป นอกจากนี้ OECD ยังร่วมมือและมี
ข้อตกลงต่างๆ กับประเทศทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิกกว่า 70 ประเทศ ผ่าน Centre for Co - operation with
Non - Members (CCNM)
จะเห็นได้ว่า แนวปฏิบตั ขิ อง UN ทัง้ UN Global Compact และ UNCAC นัน้ ต่างมีการ
ถ่ายทอดจากหลักการทัวไปที
่
่มกี ารลงนามความตกลง มาร่วมสร้างแนวปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ เป็ นตอนสาหรับ
การกากับต่อภาคธุรกิจเอกชน ซึง่ เป็ นกลไกปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการจัดการประเด็นทางเศรษฐกิจและ/
หรือสังคม นอกจากนัน้ แล้ว ยังเป็นการโยงความเกีย่ วข้องจากเรื่องในระดับระหว่างประเทศ มาเป็ นเรื่อง
ในระดับประเทศ และนาไปสู่ในหน่ วยย่อยภายในของประเทศ พร้อมๆ กับการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของ
การบริหารจัดการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

2.3 พืน้ ที่ร่วมของกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันกับงำน CSR
Terracino (2007) ระบุว่า “...การศึกษาค้นคว้าความเกีย่ วข้องของงานด้าน CSR กับการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน หากจะเปรียบเทียบกับ ประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชน แรงงาน และสิง่ แวดล้อมแล้ว
จะมีไ ม่ ม ากนั ก ..” จะแตกต่ า งไปจากเรื่อ งของการจัด การที่ดีข องภาคเอกชนหรือ Corporate
governance ซึง่ มีแนวปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยมี OECD เป็ นหนึ่งในองค์กรหลัก โดยรวมเรื่องการต่อต้าน
คอร์รปั ชันเป็นประเด็นสาคัญ โดยเรือ่ งสิง่ แวดล้อมจะรวมเรือ่ งนี้ไว้ในบัญญัตทิ เ่ี กี่ยวข้องกับผูม้ สี ่วนได้เสีย
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ในทางกลับกัน CSR กลับให้ความสาคัญกับประเด็นสิง่ แวดล้อมแล้วละเลยต่อประเด็นของการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน ทัง้ ๆ ทีจ่ ดุ มุง่ หมายของการต่อต้านคอร์รปั ชันกับงาน CSR ต่างมีความเกี่ยวข้องซึง่ กันและกัน
อย่างลึกซึ้ง เพราะว่า ผลของการดาเนินงานด้าน CSR ก็เพื่อจะนาไปสู่การสร้างคุณค่าที่มพี ลังให้กบั
สังคม เช่นเดียวกันกับการต่ อต้านคอร์รปั ชัน ที่การลดหรือขจัดการคอร์รปั ชัน่ จะทาให้ผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถสร้างคุณค่าให้กบั สังคมได้
Terracino (2007) ชี้ว่า “...การต่อต้านคอร์รปั ชันที่จะอาศัยกระบวนการดาเนินงานของงาน
CSR นัน้ มีอยู่ด้วยกัน 2 แนวทางด้วยกัน คือ Confrontational approach และ Co-operative
approach...” แนวทางแรก เรียกร้องให้บริษทั หรือภาคธุรกิจลดหรือละสิง่ ทีเ่ คยได้รบั ประโยชน์โดยมิชอบ
ลงไป เปิดเผยถึงการเป็ นผู้ร่วมกระทาในบางเรื่องราวและเลิกในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Naming and - Shaming Initiatives) นอกจากนี้ ยังรวมเอาการถ่วงดุลอานาจจากการเพิม่ บทบาทความเกี่ยวข้อง
ของภาคส่วนทีส่ าม ไม่ว่าจะเป็นไปตามบทบาทของ NGOs หรือหอการค้า/อุตสาหกรรม องค์กรระหว่า ง
ประเทศ ไปช่วยลดอิทธิพลของกิจการข้ามชาติ (Multi - National Corporations : MNCs) ลงไป แนวทาง
ทีส่ อง เป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการทางานเพื่อต่อต้านคอร์รปั ชันให้บรรลุผล
ในการสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กบั สัง คม ความร่วมมือนี้ ยังการคอร์รปั ชันที่ตนเคยประสบหรือเป็ นผูร้ ่วม
กระทาเป็นกรณีตวั อย่าง เพื่อกระตุน้ ความจูงใจของการรณรงค์ดว้ ย (Business case against corruption)
Terracino (2007) อธิบายเพิม่ เติมว่า “...การณรงค์การต่อต้านคอร์รปั ชันแบบ Business case
จะได้รบั ความร่วมมือในทางปฏิบตั มิ ากกว่าแบบ Ethical case ..” ซึ่งเป็ นความเห็นที่สอดคล้องกับ
โสภณ พรโชคชัย (2552) ที่พูดในเรื่องเดียวกันว่า “...ในเชิงสากล การใช้หลักศีลธรรมมาแก้ไขปญั หา
ทุจริตเพียงอย่างเดียว มักไม่เกิดผลสาเร็จเท่าทีค่ วร...” ทัง้ นี้กอ็ าจจะเป็ นเพราะว่า แบบแผนของ Ethical
case นัน้ โดยทัวไปของการใช้
่
ชวี ติ ประจาวัน จะไม่มใี ครหรือองค์กรใดที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามหลักการ
บริสุทธิ ์ของศีลธรรม ในทางปฏิบตั มิ กั จะดารงอยูแ่ บบครึง่ ๆ กลางๆ เช่น ในขณะทีธ่ นาคารบางแห่งรณรงค์
เรื่องธรรมาภิบาล ฯลฯ แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับมีเจ้าหน้าที่เรียกเงินใต้โต๊ะกับผู้มาขอกู้เงิน เป็ นต้น แต่ใน
กรณี Business case เรื่องของการต่อต้านคอร์รปั ชัน จะถูกอธิบายร่วมกับมาตรการทางการบริหาร
จัดการองค์กร เช่น การจัดการความเสี่ยง หรือการจัดการชื่อเสียง ซึ่งเป็ นเรื่องที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความยังยื
่ นทัง้ ในมิตทิ างสังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นเรื่องทีเ่ กิดประโยชน์ในเชิงบวก
ต่อการบริหารองค์กร
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้ภาคธุรกิจเลิก จ่ายสินบน ผู้วจิ ยั เห็นว่า จะ
เท่ากับเป็ นการแยกส่วนผสมของการคอร์รปั ชันแบบ Bribery ที่เป็ นด้าน Supply ออกจากการเป็ น
ผูส้ นองตอบ Demand เป็ นการตัดวงจรหรือมิตคิ วามสัมพันธ์ของกระบวนการคอร์รปั ชัน สอดคล้องกับ
แนวคิดว่าด้วยกฎการตัดสินใจของนักโทษทีร่ ว่ มกระทาความผิดร่วมกันสองคน (Prisoner’s dilemma) ที่
หากไม่มกี ระบวนการแยกส่วนผสมนี้ออกจากกันแล้ว ย่อมจะนาไปสู่ผลลัพธ์ทต่ี ่างคนต่างยืนยันทีป่ กปิด
ความผิดของตนไว้ได้ การแยกส่วนผสมของ Supply กับ Demand ออกจากกันข้างต้น เป็ นหนึ่งใน
แนวทางของ UNCAC ใช้รณรงค์ต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการข้ามชาติ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมใน
ระบบเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้มกี ารแข่งขันกันตามหลักของความสามารถ
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ความเกี่ยวข้องของ CSR กับการต่อต้านคอร์รปั ชันนัน้ ในแง่มุมของ CSR จะไม่ใช่การ
ดาเนินงานตามกรอบแบบจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อผลกระทบทีม่ ตี ่อชุมชน เหมือนกับการ
รณรงค์เรือ่ งสิง่ แวดล้อม แต่จะเป็น Strategic CSR ในขณะเดียวกันในแง่มมุ ของการต่อต้านคอร์รปั ชัน ที่
โยงเข้ากับความหมายแบบกว้างของคาว่า “การต่อต้านคอร์รปั ชัน” ของ Transparency International :
TI ทีว่ ่า “เป็นเรือ่ งของการใช้อานาจไปในทางมิชอบเพื่อให้ได้มาซึง่ ประโยชน์เฉพาะตนของธุรกิจ ซึง่ เป็ น
การรวมความถึงความรับผิดชอบตามกรอบจริยธรรม สิทธิมนุ ษยชน แนวปฏิบตั ิต่อแรงงาน และการ
รับผิดชอบต่อความเสียหายต่ อสิง่ แวดล้อม เป็ นการรวมความหมายและความเกี่ยวข้องเข้า ด้วยกัน ทัง้
การต่อต้านคอร์รปั ชัน การจัดความร่วมมือของภาคส่วนผู้ประกอบการ การยึดถือมาตรการสากลเป็ น
แนวปฏิบตั ิ มีความโปร่งใส การมีจริยธรรม และมีศลี ธรรมจรรยา - ซื่อสัตย์
การนาเอากรอบความคิดว่าด้วย Strategic CSR มาใช้สาหรับการจัดการต่อการต่อต้านคอร์รปั ชัน
นี้ Michael E. Porter and Mark R. Kramer ได้นาเสนอไว้ในบทความเรื่อง Strategic Corporate Social
Responsibility ตีพมิ พ์ไว้ในนิตยสาร Harvard Business Review ในปี ค.ศ. 2006 ว่า ธุรกิจควรนาเอา
แนวคิดว่าด้วยเรื่อง CSR นี้ไปประกอบเป็ นกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ซึง่ จะเป็ นการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันไปในตัว ในขณะที่คู่แข่ง ยังไม่คดิ จะปรับปรุงการดาเนินงานเรื่องเหล่านี้ หรือบางกรณี
อาจจะเป็ นผูท้ ส่ี ร้างปญั หาให้กบั สังคมโดยตรงด้วยซ้าไป Porter & Kramer (2006) ชีว้ ่า “...โดยทัวไป
่
CSR กับการต่อต้านคอร์รปั ชัน จะถูกอธิบายเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม แทนทีจ่ ะอธิบาย
เป็นเรือ่ งของการสร้างโอกาสทีพ่ ง่ึ พาซึง่ กันและกันของธุรกิจกับสังคม ต่างร่วมสร้างสรรค์ “มูลค่า” ให้กนั
และกัน (Shared value)” นัน่ หมายความว่า หากธุรกิจลดหรือเลิกการจัดการให้มคี อร์รปั ชัน (ในฐานะที่
เป็น Supply ของกระบวนการคอร์รปั ชันแบบ Bribery) ก็ย่อมจะสร้างผลลัพธ์ทด่ี า้ นหนึ่ง ช่วยสร้างความ
เป็ นธรรมให้เกิดขึน้ ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม อีกด้านหนึ่ง จะเป็ นการจัดการกิจการเอกชนให้เป็ นไป
ตามความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพอย่างยังยื
่ นไปพร้อมๆ กันด้วย
มีกรณีตวั อย่างหลายกรณีทธ่ี ุรกิจเอกชน นาเอาเรื่องของการทางานด้าน CSR และการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน มารวมเข้าด้วยกันแล้วสร้างเป็ นความได้เปรียบทางธุรกิจ ทัง้ การบุกเบิกตลาดในพื้นที่ใหม่
(Emerging economy) เช่น กรณีของ GE ทีไ่ ปรณรงค์เรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันร่วมกับรัฐบาลจีน
Merck กับการรณรงค์ในอุตสาหกรรมยา Google กับการรณรงค์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสาร หรือการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบการชัน้ นาของโลก 10 ราย โดยการนาของ Shell, Coca Cola,
Accenture และ Diageo จัดตัง้ องค์กรร่วมเป็ น International Business Leaders Forum สาหรับการ
รณรงค์การต่อต้านคอร์รปั ชันร่วมกับรัฐบาลจีนทัง้ ในระดับรัฐบาลกลางและท้อ งถิ่น ยิง่ ไปกว่านัน้ ใน
งานวิจยั ของ Porter & Kramer ยังค้นพบว่า กรณีของ Siemens นัน้ ถือเป็ นตัวอย่างของการเป็ น
Business case ทีส่ ะท้อนถึงการดาเนินธุรกิจทีไ่ ด้โครงการต่างๆ จากหลายประเทศโดยการคอร์รปั ชัน
แล้วต้องถูกลงโทษทัง้ ตามกฎหมายในเยอรมันและในประเทศทีไ่ ปลงทุน จนในที่สุดมีการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ในการบริหารจัดการองค์กรแล้วใช้ตวั เองเป็ น Case study ซึง่ ในปจั จุบนั นี้ ยังจะเห็นได้ว่า
Siemens อยูใ่ นระยะของการฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์กร
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2.4 กำรทำงำนร่วมกันแบบสร้ำงผลลัพธ์ร่วม (Collective Impact)
John Konia และ Mark R. Kramer ได้ร่วมกันวิจยั เรื่อง ความสาเร็จของการทางานร่วมกันแบบ
สร้างผลลัพธ์รว่ ม (Collective Impact) โดยศึกษาจากความสาเร็จของการแก้ไขปญั หาการละทิง้ การเรียน
กลางคันของนักเรียนในระดับมัธยมของเมือง Cincinnati มลรัฐ Kentucky การฟื้ นฟูการเน่ าเสียของ
แม่น้ าอลิซาเบธ ทีม่ ลรัฐ Virginia การรณรงค์ลดความอ้วนเกินไปของเด็กในเมือง Somerville มลรัฐ
Massachusetts ความสาเร็จของโครงการข้างต้นเป็ นการทางานร่วมกันขององค์กรภาคประชาสังคม ทัง้
NGOs กลุ่มจัดตัง้ ในระดับชุมชน นักวิชาการ บริษทั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงาน
ในระดับนโยบายของรัฐ ที่ร่วมกันดาเนินงานแบบต่อเนื่องร่วมกันมาระยะหนึ่ง จนจัดการปญั หาทีเ่ รือ้ รัง
และมีความสลับซับซ้อนให้ลุล่วงไปได้ การแก้ไขปญั หาของโครงการข้างต้น Konia & Kramer (2001)
ระบุว่า “ ...เป็ นความสาเร็จทีเ่ ป็ นผลของการดาเนินงานแบบร่วมกัน ทีไ่ ม่ใช่การดาเนินงานแบบองค์กร
เดีย่ ว (Single organization) พร้อมกันนัน้ ก็ยงั เกิดจากพลังของความร่วมมือแบบข้ามภาคส่วน (Cross sector coalitions)…”
Konia & Kramer (2011) สรุปถึงปจั จัยทีส่ ร้างความสาเร็จให้กบั การทางานร่วมกันแบบสร้าง
ผลลัพธ์ร่วมว่า มาจากปจั จัย 5 ประการด้วยกัน คือ 1) การกาหนดวาระของความสาคัญร่วมกัน (Common
agenda) 2) การสนับสนุ นมาตรการซึง่ กันและกัน (Shared Measurement Systems) 3) การเติมพลังให้
กันและกัน (Mutually Reinforcing Activities) 4) การสื่อสารทาความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Communication) 5) การจัดองค์กรแกนประสานสนับสนุ น (Backbone Support Organizations)
อนึ่งการศึกษาปจั จัยความสาเร็จข้างต้น Konia & Kramer อ้างอิงหลักวิเคราะห์ปญั หาของ Ron
Heifetz (2004) 4 ทีแ่ บ่งลักษณะ ปญั หาทางสังคมเป็ น 2 ประเภท คือ Technical problem กับ Adaptive
problem โดย Technical problem จะเป็ นปญั หาที่จดั การได้ดว้ ยความก้าวหน้าของความรูแ้ ละการ
ทางานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือการร่วมกันขององค์กรจานวนไม่มากนัก ยกตัวอย่าง เช่น การให้
ทุนการศึกษาเรียนต่อระดับวิทยาลัย การสร้างโรงพยาบาล หรือการสร้างยุง้ ฉาง ซึง่ ก็สามารถจะแก้ไข
ปญั หาเหล่านัน้ ไปได้แบบตรงๆ แต่ในกรณีของ Adaptive problem จะมีความซับซ้อนมากกว่า จะไม่ม ี
ใครรูว้ ่าจะแก้ไขปญั หานัน้ ด้วยคาตอบสุดท้ายอย่างไร ไม่มหี น่ วยใดเพียงหน่ วยงานเดียวทีเ่ กี่ยวข้องและ
แบกรับต่อการจัดการทัง้ หมด เช่น การปฏิรูปการศึกษาสาธารณะ การฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ า
การปรับปรุงสาธารณสุขชุมชน ฯลฯ ปญั หาเหล่านี้ ล้วนแต่จะต้องเปลีย่ นพฤติกรรมของผูม้ สี ่วนได้เสีย
และต้องการความสาเร็จทีม่ าจากผลลัพธ์ของกิจกรรมอื่นๆมาเป็ นองค์ประกอบร่วมอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ทฤษฎีว่าด้วยการทางานร่วมกันแบบสร้างผลลัพธ์ร่วมเหมาะทีจ่ ะนามาพิจารณา
ปรับใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการสร้างความร่ว มมือระหว่างองค์กรที่เ กี่ยวข้องกับการต่อ ต้านคอร์รปั ชัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพิจารณารวมงาน CSR เข้ากับการต่อต้านคอร์รปั ชัน เพราะว่า การรณรงค์ CSR
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นรากฐานของศีลธรรมและจริยธรรมทีด่ ี ย่อมจะส่งผลต่อไปยังผลลัพธ์ของการต่อต้านคอร์รปั ชัน
โดยตรง และหากงาน CSR ขององค์กรรวมเอาเรื่องของการต่อต้านคอร์รปั ชันไปรวมไว้ดว้ ย ไม่ว่าจะ
4

Heifetz Ron. (Winter 2004). “Leading Boldly”. Standford Social Innovation Review
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เป็นในระดับกาหนดร่วมเป็นวิสยั ทัศน์หรือแปรผลพันธกิจเป็นแผนงานหรือโครงการ ก็ย่อมจะส่งผลลัพธ์
ร่วมอย่างมีพลังไปยังการต่อต้านคอร์รปั ชันทัง้ โดยตรงโดยอ้อม
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3. กำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันกับ CSR ของไทย
3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551 - 2555)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551 - 2555) ได้
จัดแบ่งการทุจริตหรือคอร์รปั ชันไว้ 5 ประเภทด้วยกัน คือ 1) การทุจริตต่อหน้าที่ ซึง่ เป็ นการใช้อานาจใน
ฐานะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ่นื 2) การทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง ทีม่ กั จะพบ
เห็นได้จากฮัว้ การประมูลโครงการต่างๆ ของรัฐ 3) การทุจริตในการสัมปทาน 4) การทุจริตโดยการ
ทาลายระบบตรวจสอบอานาจรัฐ การทุจริตตามตัวแบบนี้จะเป็ นการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้
บุคคลทีต่ นเองมีความสัมพันธ์อยูไ่ ปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทีเ่ ป็ นองค์กรอิสระทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ ทัง้ นี้ก็เพื่อเป็ นหนึ่งในฐานอานาจทางการเมืองของตน และ 5) การทุจริตเชิงนโยบาย
ซึ่งจะเป็ นการทุจ ริต คอร์ร ปั ชัน ที่มกี ารวางแผนเชื่อ มโยงหรือ ส่ งต่ อ ซึ่ง ข้อ มูล ข่า วสารและอ านาจการ
ตัดสินใจเป็ นช่วงๆ ตามความเกี่ยวข้องของบทบาทต่างๆ ของตาแหน่ งและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
การใช้อานาจโดยตาแหน่ งทางการเมืองเข้าไปขัดขวางการตรวจสอบขององค์กรอิสระ เช่น เริม่ จากการ
จัดทานโยบาย แผนงานในระดับประเทศ จัดทาโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายและแผนดังกล่าว โดยใช้
อานาจทีม่ อี ยูเ่ พื่อเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ตนเอง ญาติพน่ี ้อง และพวกพ้อง ฯลฯ
ในยุทธศาสตร์น้ไี ด้ขยายคาความหมายของการทุจริตโดยใช้คารวมว่า “ทุจริตคอร์รปั ชัน” โดยให้
ความหมายรวมความไปถึง การใช้อ านาจหรือ อิทธิพลในต าแหน่ งหน้ าที่ของตนเองที่มอี ยู่ เพื่อ เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพน่ี ้องและพวกพ้อง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญของความสลับซับซ้อน
ตามมิติของความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือ ง มีความเกี่ยวข้องกับนิติกรรมและมิติท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ กิจ การระหว่ า งประเทศ ระดับประเทศ และระดับ ท้อ งถิ่น รวมทัง้ ความเกี่ย วข้อ งของ
นักการเมือง ข้าราชการ (พลเรือน ทหาร ตารวจ และราชการในรูปแบบอื่น) และผูป้ ระกอบการเอกชน
การปฏิบตั งิ านตามยุทธศาสตร์ชาติขา้ งต้น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 5 ปี (พ.ศ.2551 - 2555) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของสานักงานในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ให้มกี าร
รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์น้ี สานักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ได้จดั ทาโครงการรณรงค์ขน้ึ โดย
เอาเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาล (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และ
การดาเนินงานตามความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR มารวมเข้า
ด้วยกันแล้วจัดให้มกี ารรณรงค์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ เป็ นเรื่องทีใ่ ห้ความสาคัญกับงานด้าน
CSR โดยตรง (โดยเน้นไปยังรัฐวิสาหกิจและธุรกิจภาคเอกชน) ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขา้ งต้น
สานักงาน ป.ป.ช. ยังมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาคประชาสังคม องค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรระดับชุมชนท้อ งถิ่ น เพื่อ เร่งผลักดันการดาเนินงานให้เ ป็ นไปตามอนุ สญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รปั ชัน ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against
Corruption : UNCAC) ไปพร้อมกันด้วย
จากการสารวจการดาเนินงานด้าน CG และ CSR รวมทัง้ การดาเนินงานแบบสร้างความร่วมมือ
โดยอิงกับแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องศีลธรรม (Moral) และจริยธรรม (Ethic) ทัง้ ทีม่ อี ยู่ก่อนและในห้วงระยะเวลา
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เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะที่ 1 พบว่า ภาครัฐ ได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาประเทศ และการ
ให้บริการแก่ประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพ เกิดผลคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลของ
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็ได้กาหนดเรื่องของการให้และจิตอาสาเป็ นวาระแห่งชาติ 5 โดยอนุ ญาตให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั งิ านอาสาสมัครโดยไม่ถอื เป็นวันลาและให้ถอื เป็ นวันปฏิบตั ริ าชการ
ได้ไม่เกิน 5 วันทาการต่อปี และเชิญชวนภาคเอกชนให้พนักงานลาไปปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร ตาม
แนวทางการให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องภาคเอกชนได้ปฏิบตั งิ านอาสาสมัครทีเ่ ป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยไม่ถอื เป็ นวันลา รวมทัง้ พัฒนากลไกการให้และการ
อาสาช่วยเหลือสังคม เช่น การจัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมการให้และอาสาสมัคร ในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ เพื่อ เชื่อ มประสานข้อ มูล ระหว่างผู้ใ ห้และผู้รบั การพัฒนาเครือ ข่ายและ
ศักยภาพอาสาสมัครและองค์กรอาสาสมัคร รวมทัง้ การส่งเสริมงานอาสาสมัครในภาวะวิกฤต
ในขณะเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ได้กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการต่อ
กิจการของเอกชน เช่น การพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หรือ CG รวมทัง้ จัด
ให้มรี างวัล The Best Corporate Governance Report ในงาน SET Awards มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548
และในปี พ.ศ. 2550 ก็จดั ตัง้ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (The Corporate Social Responsibility Institute :
CSRI) ปจั จุบนั (พ.ศ.2558) สถาบันนี้ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น “ศูนย์พฒ
ั นาความรับผิดชอบต่อสังคม” (Social
Responsibility Center : SR Center) ในขณะทีง่ านในด้าน CG ก็มกี ารจัดตัง้ เป็ น ศูนย์พฒ
ั นาการกากับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน (CG Center) โดยศูนย์ทงั ้ สองแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็ นงานทีอ่ ยู่ภายใต้การ
ส่งเสริมการดาเนินงานของกิจการให้เป็นไปตามแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ผลจากการรณรงค์ทงั ้ เรื่อง CG และ CSR ได้ทาให้บริษทั จดทะเบียน ได้นาเอา
กรอบคิด แนวปฏิบตั ิ และความเกี่ยวข้อ งที่จะต้อ งปฏิบตั ิต ามแนวปฏิบตั ิว่าด้วยมาตรฐานต่ างๆ ไป
กาหนด “วิสยั ทัศน์” ของกิจการ (อาจจะรวมทัง้ Supplier & Dealer ทีเ่ กี่ยวข้องกับ Value chain ของ
กิจการ) ซึง่ โดยหลักการแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รปั ชันทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม ขึน้ อยู่
กับว่า องค์ใดจะนาไปแปรผลเป็ นแนวปฏิบตั แิ ละพลิกจากรับเป็ นรุกโดยการเปลี่ ยนเป็ นการสร้างโอกาส
ให้กบั ธุรกิจ ตามข้อเสนอของ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer อย่างไรก็ตาม การนาเอาเรื่อง
CSR ไปรวมเข้ากับการบริหารจัดการองค์กรว่าด้วยการต่อต้านคอร์รปั ชันนี้ สอดคล้องกับข้อเสนอของ
สถาพร โคธีรานุ รกั ษ์ (2552) ทีเ่ ห็นว่า การบริหารจัดการองค์กรแบบใหม่ จะรวมเอาเรื่องต่างๆ จัดการ
ไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อ งการจัดการความเสี่ยง การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มสี ่ว นได้เสีย
บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การให้ความสาคัญต่อแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่ เป็ นความโน้มเอียงของการให้ความสาคัญแบบ Business case มากกว่าทีจ่ ะยึดโยงกับ
Ethical case ตามลาพัง หรือจะเห็นความพยายามขององค์กรภาคธุรกิจที่พยายามจะแปรผลจาก
วิสยั ทัศน์โดยรวมของบริษทั ไปสู่การปฏิบตั ิ ไปสร้างเป็ นแผนงาน โครงการ และความสามารถทางการ
แข่งขัน
5
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3.2 ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ปลุกและปลูกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลีย่ นฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 2) บูรณาการการทางานของหน่ วยงานในการ
ต่อต้านทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 3) พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและ
เครือข่ายระหว่างประเทศ 4) พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5) เสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการต่อต้านการทุจริตให้กบั บุคลากรทุกภาคส่วน
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านคอร์รปั ชัน ตามยุทธศาสตร์น้ี มุ่งไปยังการ
สร้างความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 8 องค์กร คือ 1) คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2) คณะกรรมการการเลือกตัง้ 3) ผูต้ รวจการแผ่นดิน 4) คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 5) อัยการสูงสุด 6) คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ 7) สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ 8) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทัง้
การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม
เหตุ ผ ลประการส าคัญ ของการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ช าติว่ า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 ก็เพราะว่า ตลอด 1 ทศวรรษทีผ่ ่านมา สถานการณ์การจัดการคอร์รปั ชันของไทย
ไม่ดขี น้ึ นัก ดัชนีภาพลักษณ์ต่อการจัดการปญั หานี้อยูใ่ นระดับทรงตัวและมีค่าคะแนนต่ ากว่าครึง่ หนึ่งของ
จานวนเต็ม สถิตกิ ารร้องเรียนทีม่ มี ายังสานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. ต่างมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้
มีงานวิจยั หลายโครงการชีใ้ ห้เห็นว่า การคอร์รปั ชันมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบในหลายกลุ่ม เป็ น
เครือข่ายทีม่ คี วามสลับซับซ้อน มีการกระจายตัวไปสู่ภมู ภิ าค รวมทัง้ มีการเชื่อมโยงกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เหตุผลหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระยะที่ 1 ไม่มปี ระสิทธิภาพ ก็เพราะว่า ภาคการเมือง
ซึง่ เป็ นผูต้ ดั สินใจในระดับนโยบาย ขาดความจริงใจในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รปั ชัน องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญทีเ่ กี่ยวข้องขาดการบูรณาการ ต่างคนต่างทา ติดยึดกับกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้ อ บัง คับ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และขาดกลไกการติด ตามและตรวจสอบการคอร์ ร ัป ชั น ที่ม ี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ก็ยงั ไม่สามารถสร้างสภาวะแวดล้อมให้ประชาชนมีความตื่นตัว ติดตาม
และมีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้อานาจและร่วมจัดการคอร์รปั ชัน อันเป็ นกลไกสนับสนุ นจากภายนอกและ
ภาคส่วนทางสังคม
อย่างไรก็ต าม ส านัก งานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้จดั ทาบัน ทึกข้อ ตกลงความร่ว มมือ กับ
หน่ วยงานภาครัฐ ไปแล้วทัง้ สิ้น 184 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) เช่น องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนู ญ ส่วนราชการในระดับกระทรวง กรม และจังหวัด องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน สถาบันวิจยั สภาทนายความ สภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้า ต่ า งประเทศ องค์ก ารมหาชน และสมาคม นอกจากนี้ยงั มีค วามร่ว มมือ กับ องค์ก รหลัก ที่
เกีย่ วข้องกับการต่อต้านคอร์รปั ชันของประเทศต่างๆ องค์กรระหว่างประเทศหอการค้าร่วมต่างประเทศ
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ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 2 ทัง้ 5 เรื่องข้างต้น มีความ
พยายามทีจ่ ะสานต่อจากพันธกิจจากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 และเร่งรัดจัดการปญั หาคอร์รปั ชันทีท่ วี
ความรุนแรงมากขึน้ โดยมีแกนของยุทธศาสตร์ 3 แกน (Prong) ด้วยกัน คือ 1) เคลื่อนตัวไปพร้อมกับ
การยอมรับของสาธารณะ (Public consensus) ทีไ่ ม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน 2) ประสานความร่วมมือ
(Collaborations) เป็ นการทางานเชิงบูรณาการจากหลายภาคส่วนและหลายระดับ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคม ทัง้ ในระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และชุมชนท้องถิน่ 3) พัฒนากลไกให้ม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ทัง้ ในแง่ของกฎหมาย และความรูค้ วามสามารถของบุคลากร ตลอดจนการ
พัฒนาเครือ่ งมือการสื่อสารให้สอดคล้องกับยุคสมัยของ Information technology
ปญั หาของการต่ อต้านคอร์รปั ชันที่เป็ นผลต่อเนื่องมาจากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 1
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 นัน้ อยูใ่ นช่วงของความขัดแย้งทางการเมืองแบบสงครามขัว้ สี เหลือง - แดง
ซึ่งตัง้ อยู่บนพื้นฐานของรากฐานความขัดแย้งทางสังคมแบบขัว้ - คู่ตรงกันข้ามทางการเมือง (Social
dichotomy - Binary politics) 6 เป็ นระยะทีส่ งั คมโดยรวมไม่อาจจะสร้างหลักการของความเห็นพ้อง
ร่วมกันได้ และสถานการณ์ทางสังคมนี้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นภัยคุกคามต่อการ “ปลุกและปลูกจิตสำนึกกำร
ต่อ ต้ำนทุจริตทีเ่ น้ นจะให้ปรับเปลีย่ นฐำนควำมคิดของคนในทุกภำคส่ ว นในกำรรักษำประโยชน์ ของ
สำธำรณะ” ไปตลอดช่วงของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 2 ไปจนถึง ปี พ.ศ. 2560 ทัง้ นี้
ก็เพราะ ในขณะทีส่ งั คมแบ่งออกเป็ นขัว้ และปะทะซึง่ กันและกันไปพร้อมกันด้วยนัน้ ย่อมไม่สามารถที่จะ
สร้างหลักการซึง่ มีความเห็นพ้องร่วมกันได้
ลาพังต่อลักษณะของสังคมที่ “ก่อตัวขึน้ เป็ นกลุ่มแกนขึน้ ตามลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะ” เช่น
กลุ่ม LBGT ทีแ่ สดงออกถึงความเป็ นตัวตนและเรียกร้องต่อสังคมโดยรวม (ไม่มคี ่กู รณีทางตรง) ก็เป็ น
เรือ่ งทีย่ ากต่อการสร้างการยอมรับและความเห็นพ้องของคนในสังคมได้เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่กรณีของ
ไทยยังมีการบวกรวมของความขัดแย้งแบบขบวนการมวลชน (Mass mobilization) สองขบวนโต้ตอบซึง่
กันและกัน (Counter movement) ก็ยอ่ มจะสร้างการยอมรับและการเห็นพ้องของสังคมไปอีกหลายเท่า
ทวีคณ
ู
การสะท้อนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานที่มหี น้าทีจ่ ดั การต่อการคอร์รปั ชันทีข่ าด
การบูรณาการ ต่างคนต่างทา ติดยึดกับกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละหน่ วยงาน นัน้
ด้านหนึ่ง เป็นผลสะท้อนจากความขัดแย้งทางการเมืองแบบขัว้ - คู่ อีกด้านหนึ่ง เป็ นผลมาจากการย่าอยู่
กับสภาวะอับจนหรือติดกับดักการมีส่วนร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (รวมทัง้ ความเข้าใจโดยรวมของ
สังคม) ที่เข้าใจว่า การดาเนินงานที่ตนดาเนินการอยู่ในปจั จุบนั นัน้ เป็ นไปตามกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมตามขัน้ ตอนที่มขี ้อ กาหนดตามกฎหมายหรือ ระเบียบต่างๆ แล้ว แต่ ไม่ทบทวนย้อ นกลับถึง
6

Social dichotomy เป็ นลักษณะของความขัดแย้งทางสังคมระหว่างกลุ่มย่อยกับสังคมโดยรวม เป็ นการเรียกร้องของ
กลุ่มย่อยที่ให้สงั คมโดยรวมยอมรับสถานะที่เป็ นอัตลักษณ์ของตน เช่น กลุ่มผูน้ ับถือศาสนาอิสลามในบางประเทศที่
เรียกร้องสิทธิพน้ื ฐานของการรวมกันเพื่อกิจการทางศาสนา กลุ่มหลากหลายทางเพศ – ซึง่ ประกอบด้วย เลสเบี้ยน เกย์
ผูร้ กั ร่วมเพศ และคนแปลงเพศ หรือทีเ่ รียกโดยย่อว่า LGBT ในขณะที่ Binary politics เป็ นลักษณะของขัว้ ทางการเมือง
แบบ 2 ขัว้ ตรงกันข้ามแบบซ้าย/ขวา แนวคริสเตียน/มุสลิม แนวเสรีนิยมกับอนุรกั ษ์นิยม ฯลฯ
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ผลลัพธ์ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลว่า การทางานตามความร่ว มมือที่มอี ยู่แล้ว นัน้ ได้ส ร้าง
ผลลัพธ์ใดให้เกิดขึน้ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาประชาธิปไตย และการอยู่กนั ของสังคม ตัวอย่าง
ที่ค วรทบทวนในกรณีน้ี เช่น การพัฒนาความตกลงระหว่างหน่ ว ยงานที่นาเสนอข้อ มูลหรือ แจ้งเหตุ
คอร์รปั ชัน การดาเนินงานของ ป.ป.ช. การสังฟ
่ ้ องคดีของอัยการสูงสุด และการตัดสินคดีของศาล ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในประเด็นทีม่ กี ารพิจารณาปฏิรูปองค์กรและกระบวนการจัดการคอร์รปั ชันของไทยในปจั จุบนั
หรืออีก ตัว อย่างหนึ่ง ก็ค ือ ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดั ทาข้อ ตกลงความร่ว มมือ ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ไว้แล้ว 184 องค์กร จะพัฒนาความร่วมมือเหล่านัน้ ออกไปเป็ นงานเชิงป้องกันแบบ
Ethical approach หรือ Business approach หรือมีหน่ วยงานใดบ้างทีจ่ ะควรจะเป็ นหุน้ ส่วนพันธมิตร
(Strategic partnership) ทีม่ คี วามสัมพันธ์ไปตามขัน้ ตอนหรือแกนงานด้านการปราบปรามของ ป.ป.ช.
ซึง่ ประกอบด้วย การแจ้งเบาะแส การสืบสวน การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การจัดตัง้ คณะทางานรับคดี
การไต่สวนคดี การวินิจฉัยชี้มลู การสังฟ
่ ้ องคดี การตัดสินคดี และการดาเนินการหลังจากคาตัดสิน ฯลฯ
พร้อ มๆกับการพัฒ นาความร่ว มมือ ต่ างๆ เหล่ านัน้ ให้เ ป็ นไปตามหลักของการสร้างความแนบแน่ น
(Engagement building) ผูว้ จิ ยั ยังเห็นว่า การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 2 ในช่วงเวลาที่
เหลืออยูแ่ ละอาจจะต่อเนื่องไปเป็นการดาเนินงานในระยะที่ 3 ป.ป.ช. ควรจะต้องเร่งรัดทาความเข้าใจให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการคอร์รปั ชัน โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้ายร่วมกัน ทางานร่วมกัน
ตามเงือ่ นไขของปจั จัยความสาเร็จ 5 ประการของทฤษฎีการทางานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์รว่ ม
สาหรับการพัฒนากลไกการทางานตามแกนที่ 3 นัน้ ผู้ว ิจยั เห็นว่า นอกจากการพัฒนา
ข้อกฎหมายและการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจที่มตี ่อเรื่องการจัดการคอร์รปั ชันแล้ว ในทีน่ ้ี ผูว้ จิ ยั ยังเห็น
ว่า บุคลากรของหน่ วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคอร์รปั ชัน จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษาและพัฒนา
เครื่องมือและการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีการสื่อสาร ทัง้ นี้ก็เพราะสังคมของไทยในปจั จุบนั ได้ก้าว
เข้าสู่ยุคการสื่อสารโดยสมบูรณ์แล้ว ประชาชนทุกสาขาวิชาชีพ ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวง
หัว เมือ งต่ างจังหวัด หรือ พื้นที่ชนบทห่ างไกล ต่ างสามารถเข้า ถึงบริก ารเครือ ข่า ยอินเตอร์เ น็ ต และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลของการขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสารดังกล่าว อย่างน้อยทีส่ ุดจะพบเห็นได้ว่า
ประชาชนผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปจั จุบนั สามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลหรือเก็บรวบรวมข้อมูล
บางเรือ่ งไว้ในหน่วยเก็บความจา ซึง่ เป็นบริการและการใช้ประโยชน์ทม่ี ากไปจากการโทรเข้า - ออก ตาม
หน้าทีเ่ ดิมของโทรศัพท์ (และโทรศัพท์เคลื่อนที)่
ผลของการใช้ประโยชน์จากเครือ่ งมือและเทคโนโลยีการสื่อสารทีม่ ากไปจากเดิมเหล่านี้ ได้ทาให้
เกิดการขยายตัวของพื้นที่การสื่อสารข้อมูลที่กว้างออกไปจากเดิมทีเ่ คยพึ่งพาเฉพาะหนังสือพิมพ์ วิทยุ
และข่าวโทรทัศน์ มากไปกว่านัน้ ผูค้ นยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศได้พอๆ กับเรื่อง
จริงที่เ กิดขึ้นตามที่เ หล่ านั น้ ความสามารถของอินเตอร์เ น็ ต ยังทาให้มติ ิของความสัมพันธ์ทางสังคม
เปลีย่ นไปจากเดิม การเปลีย่ นแปลงทางสังคมข้างต้น ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารองค์กรและกระบวนการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการคอร์รปั ชัน ทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม ทัง้ งานป้องกันและปราบปราม ฯลฯ
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4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันด้วยงำน CSR
4.1 กำรสร้ำงพลังร่วมจำกงำน CSR
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรนาเอาข้อตกลงว่าด้วย UN
Global Compact มาเป็ นกรอบการดาเนินงานในทานองเดียวกันกับ UNCAC เพื่อเป็ นกรอบในการ
กาหนดมาตรการเชิงป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้กเ็ พราะว่า UN Global Compact เป็ นสาระสาคัญ
ของกรอบการดาเนินงานด้าน SR/CSR ขององค์กรประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ เอกชน หรือ
ประชาสังคม การนาเอา UN Global Compact มาใช้เป็ นกรอบร่วมนี้จะทาให้การต่อต้านคอร์รปั ชันกับ
การดาเนินงานตามความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ SR / CSR เป็ นงานทีจ่ ะต้องดาเนินไปด้วยกัน และจะ
สนับสนุนการดาเนินงานตาม UNCAC ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นี้ ก็เพราะการดาเนินงาน SR/CSR
การคานึงถึงหลักปฏิบตั ติ าม UN Global compact และการต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ต่างอิงหลักของศีลธรรมและจริยธรรมทีด่ งี ามของสังคม เป็ น เส้น
แบ่งสาหรับการอธิบายความหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว/ส่วนรวม ผลประโยชน์ระยะสัน้ /ระยาว
ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม/สาธารณะ การขัดขวาง/การส่งเสริมการพัฒนา ฯลฯ
การผนวกรวมงานทัง้ สองแขนงนี้เข้าด้วยกัน ด้านหนึ่ง งาน SR/CSR จะขยายกรอบความสาคัญ
ต่อสังคมเพิม่ เติมไปจากเรือ่ งสิทธิมนุ ษยชน แรงงาน และสิง่ แวดล้อม และครบถ้วนตามกรอบการยึดโยง
กับ UN Global Compact อีกด้านหนึ่ง บุคลิกความร่วมมือของการดาเนินงานรณรงค์แบบงาน SR/CSR
จะทาให้การสื่อสารและการทาความเข้าใจในความจาเป็ นทีจ่ ะต้องต่อต้านคอร์รปั ชัน ขยายวงออกไปได้
กว้างมากขึน้ ตามความร่วมมือของงาน SR/CSR ระหว่างองค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ทัง้ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน องค์กรพิเศษต่างๆ ทัง้ รัฐส่วนกลาง ภูมภิ าคท้องถิน่ ชุมชน รวมทัง้ องค์กร
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่ งผลให้ยุ ทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์ร ปั ชัน
ระยะที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการเชิงป้องกัน มีการนาไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมจากการ
บริหารจัดการตามรูปแบบปกติ
ยิง่ ไปกว่านั น้ การผนวกรวมงานทัง้ สองแขนงนี้ ยังจะทาให้การแปรเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การ
ปฏิบตั ิจากวิสยั ทัศน์ ด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน จะถูกถ่ายทอดไปตามลาดับจากวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
แผนงาน การด าเนิน งานตามโครงการ การก ากับติดตาม และการรายงานผล ซึ่ง เป็ น ขัน้ ตอนและ
กระบวนการของการดาเนินงานค้าน SR/CSR ขององค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยู่แล้วเป็ น
ปกติ ประกอบกับความตกลงเรือ่ ง UN Global Compact นัน้ มีองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชา
สังคมของไทย ลงนามเป็นสมาชิกแล้วจานวน 32 องค์กร ก็เท่ากับว่า องค์กรเหล่านี้ได้แสดงเจตนารมณ์
ไว้เป็ นเบื้องต้นแล้วว่า จะร่วมต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตามแนวทางของ UN ดังนัน้ การจะขยายความ
ร่วมมือทีม่ อี ยู่แล้วขององค์กรดังกล่าว ทัง้ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อเข้าร่วมงานตามพันธกิจ
ของทัง้ UN Global Compact และ UNCAC รวมทัง้ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน
จึงไม่ใช่เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนือวิสยั นอกจากนี้ ยังจะสามารถสร้างสรรค์กจิ กรรมความร่วมมือให้สอดคล้อง
กับ บทบาทขององค์ ก รเหล่ า นั ้น เช่ น บริษั ท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น องค์ ก รรัฐ วิส าหกิ จ
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ซึง่ เป็ น
องค์กรทางสังคมแบบไม่แสวงหากาไรและมีความสามารถทีจ่ ะสื่อสารกับสมาชิกในเครือข่าย
4.2 กำรสร้ำงมิ ติของกำรป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์รปั ชันแบบ Business case
จากการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า SR/CSR จะเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการผสมผสานระหว่าง Ethical
case กับ Business case ทัง้ นี้ ก็เพราะว่า แนวคิดว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นงานอิงหลัก
ศีลธรรมและจริยธรรม เป็ นหลัก การพื้นฐานแล้วแปรผลไปเป็ นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของ
กิจการองค์กรเพื่อแสดงผลลัพธ์ต่อสังคม โดยที่การดาเนินการตามหลักการที่ว่านี้จะเป็ นไปได้แค่ไหน
เพียงใดจะขึน้ อยู่กบั ความสามารถขององค์กรนัน้ ๆ เป็ นเงื่อนไขหลัก ในขณะเดียวกัน หากมีองค์กรใด
เห็นว่าเรื่องของ SR/CSR เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานของความสามารถทางการแข่งขันและมุ่งที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงานในด้านนี้เ พื่อ ให้ได้มาซึ่งความได้เ ปรียบทางการแข่งขัน (ทางธุ รกิจ) แล้ว
ก็ย่อ มจะสร้างเป็ นจุดแตกต่ า งและเป็ นความได้เ ปรียบทางการแข่งขันได้ ตามแนวความคิด ว่าด้ว ย
Strategic CSR ของ Porter & Kramer ทีเ่ สนอให้ธุรกิจเอาเรื่อง CSR ไปสร้างเป็ นการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) ยิง่ ไปกว่านัน้ ทัง้ สองท่านยังเห็นว่า การต่อต้าน
คอร์รปั ชัน จะเป็ นการจัดการแก้ไขปญั หาสังคมพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์ผลตอบแทนให้กบั บริษทั ใน
คราวเดียวกัน (การดาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างผลลัพธ์ให้กบั สังคมพร้อมกับสร้างผลตอบแทน
ให้กบั ธุรกิจนี้ Porter & Kramer ได้สร้างเป็นทฤษฎีกลยุทธ์ธุรกิจคู่สงั คม (Creating Shared Value) หรือ
CSV โดยนาเสนอเป็นบทความในช่วงปี ค.ศ. 2011)
ปจั จุบนั การให้ความสาคัญต่องาน SR/CSR ทีร่ วมเอาการต่อต้านคอร์รปั ชันไว้เป็ นสาระสาคัญ
นี้ จะเห็นตัวอย่างได้จากกิจการเอกชนข้ามชาติ (Multi National Enterprises : MNEs) ทีใ่ ห้ความสาคัญ
ต่อการแนะนาการปฏิบตั ติ ามแนวทางขององค์กรระหว่างประเทศ การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามกฎหมายและ
แนวปฏิบตั วิ ่าด้วยการลงทุนทัง้ ในประเทศทีต่ งั ้ ของกิจการบริษทั และในประเทศทีบ่ ริษทั เหล่านัน้ ไปลงทุน
การดาเนินงานของ MNEs ข้างต้น เป็ นตัวอย่างที่ดขี องการนาเอาเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันกับการ
สร้างพืน้ ทีแ่ ละโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึง่ จะทาให้กจิ การบริษทั อื่นๆ เห็นเป็ นตัวอย่าง และหันมาให้ความ
ร่วมมือ อันเป็ นการดาเนินงานที่ส อดคล้องกับการต่อ ต้านคอร์รปั ชันตามกระบวนการของ Business
case/approach ยิง่ ไปกว่านัน้ การรณรงค์การต่อต้านคอร์รปั ชันทีม่ ุ่งเน้นไปทีอ่ งค์กรของผูป้ ระกอบการนัน้
จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในด้าน Supply side ขององค์ประกอบเชิงกระบวนการของการ
คอร์รปั ชัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเภทการจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั
4.3 แนวทำงของกำรรณรงค์ควำมร่วมมือด้ำน CSR ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน
กรอบของงาน SR/CSR ตาม 4.1 สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถนาไปสร้างเป็ น
แนวทางรณรงค์สาหรับการป้องกันทุจริตคอร์รปั ชันได้เป็ น 4 แนวทางย่อยด้วยกัน คือ 1) การสร้างงาน
ในภาคปฏิบตั ิ โดยเน้ นเฉพาะเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน ขององค์กรสมาชิกที่ไปร่วมลงนามกับ UN
Global Compact 2) ขยายความร่วมมือของการต่อต้านคอร์รปั ชันตาม 1) ออกไปตามเครือข่ายของ
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Value chain รวมทัง้ ขยายตัวออกไปกลุ่มหรือสาขาอุตสาหกรรม หรือกลุ่ม Cluster แบบพืน้ ทีจ่ งั หวัด
หรือภูมภิ าค 3) ขยายความร่วมมือของการต่อต้านคอร์รปั ชันตาม
่
1) จากภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาสังคมไปสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วนไปร่วมกับภาครัฐ 4) จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และสรุปผลงานร่วมกันในรูปแบบ Forum ประจาปี ซึ่งเป็ นกระบวนการจัดงานและการนาเสนอแบบ
Multi - stakeholder
การขยายความร่วมมือออกไปตาม Value chain ของธุรกิจ ตามกรอบขยายความร่วมมือข้างต้น
ในเบือ้ งต้นนี้ ควรจะประสานความร่วมมือกับบริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ในฐานะทีเ่ ป็ นรัฐวิสาหกิจและ
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขยายความร่วมมือต่ อไปยัง ส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างแผนงานและโครงการรณรงค์การต่อต้านคอร์รปั ชัน
กับงาน CSR ในรัฐวิสาหกิจต่างๆ ต่อไป ในขณะเดียวกัน ก็สร้างความร่วมมือร่วมสนับสนุ นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง มักจะมีการดาเนินงานเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วตามบทบาทของงานด้าน CG
ในขณะทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็สามารถทีจ่ ะสร้างความร่วมมือเพื่อรณรงค์การรวมเอางาน
ต่อต้านคอร์รปั ชันกับ CSR เช่น ต่อต้านการจ่ายสินบน ลด ละ เลิกการเลีย้ งรับรองในลักษณะเกินควร
เป็นต้น
อนึ่ง การรณรงค์เรือ่ งพระราชบัญญัตอิ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 ของรัฐบาลในปจั จุบนั จะมี
ผลโดยตรงต่อการสร้างมาตรการเชิงป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้กเ็ พราะว่า การยกระดับการบริการ
ของภาครัฐให้มมี าตรฐาน นอจากจะเป็ นการลดเงื่อนไขด้าน demand ของกระบวนการการคอร์รปั ชัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจ่ายสินบน (Bribery) แล้ว ผลลัพธ์ในเรือ่ งนี้ยงั จะไปลด supply ได้อกี ทางหนึ่งด้วย
การรณรงค์งานด้าน SR/CSR ว่าด้วยการต่อต้านคอร์รปั ชัน ตามข้อเสนอข้างต้น จะมีลกั ษณะ
ของการทางานความร่วมมือ ระหว่างภาคส่วน (รวมทัง้ ความร่วมมือแบบหลายภาคส่วน) ซึ่งจะมีการ
หารือเพื่อ เตรียมการ ประสานงาน วางแผนงาน และจัดการร่วมกัน เป็ นขัน้ เป็ นตอน ไม่ใ ช่งานตาม
ลักษณะทีจ่ ะดาเนินการแบบงานใครงานมัน หรือเป็ นไปตาม Single organization การทางานร่วมกันนี้
นอกจะเกิดผลงานใหม่ตามความร่วมมือนี้แล้ว ยังจะสร้างผลลัพธ์ทส่ี ่งผลต่อซึง่ กันและกันอีกต่อหนึ่ง เช่น
พฤติกรรมของที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน นัน้ นอกจากจะเป็ นจาเลยทางสังคมแล้ว ยังจะกัดกร่อน
ความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวอีกด้วย ดังนัน้ การรณรงค์ให้ลด ละ เลิกพฤติกรรมเหล่านี้ตาม
ตัวแบบ Business case/approach ตามแนวทางการรณรงค์ของงาน SR/CSR จะเป็ นการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันในกับภาคธุรกิจนัน้ ๆ อย่างยังยื
่ นอีกลาดับหนึ่งด้วย
ลักษณะของผลลัพธ์ทส่ี ่งผลต่อกันและกันตามความร่วมมือนี้ สอดคล้องกับการอธิบายเรื่ องการ
ทางานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์รว่ ม (Collective Impact) ซึง่ แนวทางที่ สานักงานคณะกรรม ป.ป.ช. ควร
จะนามาปรับใช้สาหรับการรณรงค์ในงานด้านป้องกัน ทัง้ นี้กเ็ พราะว่า การต่อต้านการคอร์รปั ชัน จะสร้าง
ผลลัพ ธ์ต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นทัง้ โดยตรงและโดยอ้ อ ม ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ในขณะที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องการความร่วมมือจากหลายภาคธุรกิจร่วมรณรงค์ ภาคธุรกิจก็จะได้ผลลัพธ์
ร่วมเป็นความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นธรรมในการลงทุนของธุรกิจ
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การทางานตามกรอบความร่วมมือด้าน SR/CSR ตามข้อเสนอนี้ นอกจากจะเป็ นการดาเนินงาน
ตามกระบวนการสร้างผลลัพธ์รว่ มกันของการต่อต้านคอร์รปั ชัน แล้ว ยังจะเกิดการเรียนรูร้ ะบบวิธคี ดิ และ
กระบวนการทางานร่วมกันของสานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และองค์กรอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม จะช่วยให้สามารถแก้ไขปญั หาระบบการทางานแบบติดยึดกรอบกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของหน่วยงาน ตามวิถลี า้ หลังของการทางานองค์กรแบบ Silo way
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