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ปณิดา-ณัฐกานต์ ผู้กล้าหาญออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์คนยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น จนนำ มาซึ่งการตรวจสอบขยายผล จน ป.ป.ท. พบว่าแท้ที่จริงแล้ว
การทุจริตได้แผ่เป็นวงกว้าง โดยมีมากกว่า 60 จังหวัดของประเทศไทยที่มีการทุจริตในลักษณะดังกล่าว1

 ปัญหำกำรทุจรติของเจ้ำหน้ำทีร่ฐัยงัเป็นปัญหำทีเ่กิดขึน้ 
อย่ำงต่อเนื่องในสังคมไทย นับวันยิ่งมีวิวัฒนำกำรของ 
กลโกงในหลำยรูปแบบ ที่คอยแอบแฝงกัดกินงบประมำณ
ของรัฐจนสร้ำงควำมเสียหำยเป็นมูลค่ำมหำศำลในแต่ละปี  
และที่ส�ำคัญเป็นกำรเบียดเบียนประชำชนที่ต ้องพึ่งพิง 
งบประมำณและโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ของรัฐ ปัญหำเหล่ำนี ้
นอกจำกจะสะท้อนควำมฉ้อฉลของหน่วยงำนที่มีหน้ำที ่
รบัผดิชอบหลกัในกำรบรหิำรโครงกำรต่ำงๆ แล้ว ยงัสะท้อนถงึ 
ควำมไร้ประสิทธิภำพขององค์กรตรวจสอบของรัฐ อย่ำง
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และองค์กรที่มีหน้ำที ่
ปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) และ ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
(ป.ป.ท.) แต่ในอกีด้ำนหนึง่กลบัแสดงให้เหน็ถงึบทบำทส�ำคญั
ของภำคประชำชน ทีปั่จเจกชนเพยีงสองคนสำมำรถท�ำหน้ำที่ 
“เป่ำนกหวีด” เปิดโปงกำรทุจริตได้ 

ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
คนบาปในคราบ 

“นักบุญ”

 บทควำมนีเ้ป็นกำรศกึษำกรณีตัวอย่ำงทีน่กัศึกษำฝึกงำน
ออกมำเปิดโปงควำมฉ้อฉลของข้ำรำชกำรในกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จนขยำยผลให้เห็น
องคำพยพของขบวนกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในระบบรำชกำร 
ที่เชื่อมโยงกันในหลำยพื้นที่ทั่วประเทศ

2 ผู้กล้าหาญเปิดโปงทุจริต
 ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหำคม 2560 น.ส. ปณิดำ 
ยศปัญญำ หรือ น้องแบม2 นิสิตคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ สำขำพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ได้เข้ำฝึกงำนในศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น  
พบควำมไม่ชอบมำพำกลระหว่ำงฝึกงำน เนื่องจำกผู้บริหำร
ของศนูย์คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ดงักล่ำว มพีฤตกิำรณ์ปลอมแปลง
เอกสำรเพื่อเบิกเงินสงเครำะห์ผู้มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำร
ครองชีพ รำยละ 2,000 บำท เงินสงเครำะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์
รำยละ 2,000 บำท และทนุประกอบอำชพีของผูม้รีำยได้น้อย 
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รำยละ 3,000 บำท รวมกว่ำ 2,000 รำย คิดเป็นวงเงินกว่ำ 
6.9 ล้ำนบำท จึงได้ร่วมกับนำงสำวณัฐกำนต์ หมื่นพล หรือ
น้องเกมส์ ลูกจ้ำงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เปิดโปงเรื่องนี ้
ต่อส่ือมวลชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง ป.ป.ท. ป.ป.ช. 
และ คสช. ส่งผลให้ ณัฐกำนต์ ถูกเลิกจ้ำง และปณิดำ 
ไม่ได้รับอนุญำตให้ฝึกงำนจนจบ3 แต่กระแสข่ำวดังกล่ำว 
ได้สร้ำงควำมตื่นตัวให้กับสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง สื่อมวลชน 
ได้ติดตำมข่ำวดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง และกดดันให้ภำครัฐ
ด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง

พบเจ้าหน้าที่ทุจริต 284 คนใน 68 จังหวัด
 ภำยหลังกำรเปิดโปงเรื่องดังกล่ำวจนกลำยเป็นข่ำว
ครึกโครมทั่วประเทศ ภำครัฐจึงได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบโดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เร่ิมขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ 
2561 เมื่อ ป.ป.ท. ร่วมกับกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมม่ันคงของมนษุย์ ลงพืน้ทีต่รวจสอบกำรทจุรติในจงัหวดั
ขอนแก่น ตำมท่ีน้องแบม และน้องเกมส์ได้ร้องเรียน มีกำร
ส่ังย้ำยผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น และ 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ อีก 3 คน โดย ป.ป.ท. ได้ไต่สวนจน 
ตัง้ข้อกล่ำวหำด�ำเนินคดอีำญำกบัผูอ้�ำนวยกำรศูนย์ฯ และพวก 
รวม 6 คน ใน 4 ข้อหำ คือ ฐำนควำมผดิต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร  
เป็นเจ้ำพนักงำนเบยีดบงัทรพัย์มโีทษสงูสดุถงึขัน้จ�ำคกุตลอดชวีติ 
ฐำนควำมผิดปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที ่
โดยมิชอบ ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนกระท�ำกำรปลอมแปลง
เอกสำร และฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนรับรองหลักฐำนเอกสำร
ที่เป็นเท็จ ส่วนผู้ต้องหำที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรหรือเป็นพนักงำน
รำชกำรถูกด�ำเนินคดีข้อหำสนับสนุนในกำรทุจริตด้วย4 
 จำกนั้นกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ได้ตั้งคณะ
กรรมกำรสอบวินัยร ้ำยแรงข ้ำรำชกำรและพนักงำน 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น5 และมีมติไล่ออก
จำกรำชกำร นำงพวงพยอม จติรคง ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ฯ และ
นำงวรำภรณ์ อบมำ หวัหน้ำฝ่ำยสวัสดกิำรสงัคม ยิง่ไปกว่ำนัน้  
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ส่ังย้ำย 
นำยพฒุพิฒัน์ เลศิเชำวสทิธิ ์ปลดักระทรวงกำรพฒันำสงัคมฯ 
และนำยณรงค์ คงค�ำ รองปลัดกระทรวงฯ ให้มำปฏิบัติ
รำชกำรท่ีส�ำนักนำยกรัฐมนตรี6 เพื่อสอบสวนกำรทุจริตใน
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ อย่ำงจริงจัง
 การตรวจสอบส่วนที่ 2 ป.ป.ท. ได้ตั้งคณะอนุกรรมกำร
ไต่สวนตรวจสอบกำรจ่ำยเงินงบประมำณอุดหนุนเงิน

สงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งประจ�ำปี 
2560 ทัว่ประเทศ พบควำมผดิปกตใินกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ  
รวมวงเงิน 129.5 ล้ำนบำท7 มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกี่ยวข้อง
กว่ำ 189 คน โดยมีพฤติกำรณ์ปลอมเอกสำรเบิกจ่ำย  
ลงลำยมอืช่ือปลอม แก้ไขจ�ำนวนเงิน ลงลำยมือรบัเงนิล่วงหน้ำ  
เวียนน�ำรำยชื่อมำเบิกเงิน ยักยอกเงินสงเครำะห์ ผู้มีรำยชื่อ 
รับเงินไม่ได้รับเงิน หรือได้รับไม่ครบถ้วน และผู้มีรำยชื่อ 
รับเงินอุดหนุนสงเครำะห ์หลำยรำยขำดคุณสมบัติ 8  
ซึ่ง ป.ป.ท. ได้ด�ำเนินคดีอำญำและส่งเรื่องให้กระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมฯ เอำผิดทำงวินัย 
 ในเวลำต่อมำกระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ ได้มีมติ 
ตัง้ข้อกล่ำวหำ นำยพฒุพิฒัน์ ปลดักระทรวงกำรพฒันำสงัคมฯ 
และ นำยณรงค์ รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมข้ำรำชกำรระดบัสงู 
อกี 9 คน ฐำนผดิวนิยัร้ำยแรง ปลดพ้นจำกต�ำแหน่งและอำยดั
ทรัพย์สินทั้งหมด เนื่องจำกมีหลักฐำนชัดว่ำเกี่ยวข้องและ 
อยูเ่บือ้งหลงักำรทจุรติทีเ่กิดขึน้ นอกจำกนีส้�ำนกังำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. ยังด�ำเนินคดีทำง
อำญำหลงัพบว่ำนำยพฒุพิฒัน์ฯ และพวก ได้โยกย้ำยเงนิทีไ่ด้ 
จำกกำรทุจริตและเปล่ียนแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นกว่ำ 88 
ล้ำนบำท จนกระทั่งวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 นำยพุฒิพัฒน์
และภรรยำ ได้กินยำพิษผสมไวน์ฆ่ำตัวตำยท่ีบ้ำนพักเพรำะ
ควำมเครียดจำกปัญหำที่เกิดขึ้น9 โดยเจ้ำหน้ำที่สำมำรถช่วย
ชีวิตภรรยำไว้ได้คนเดียว
 การตรวจสอบส่วนที ่3 ป.ป.ท. ได้ขยำยผลไปยงัหน่วยงำน 
ภำยในกระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ อีกจ�ำนวน 28 แห่ง 
กำรตรวจสอบพบมูลทุจริต 7 แห่ง ในวงเงินงบประมำณ 
41,410,000 บำท10 คอื ศนูย์พัฒนำรำษฎรบนพืน้ทีส่งู 3 แห่ง 
คือ จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดแพร ่ และจังหวัดรำชบุรี 
นิคมสร้ำงตนเอง 4 แห่งที่ล�ำโดมใหญ่ (จังหวัดอุบลรำชธำนี) 
ท้ำยเหมือง (จังหวัดพังงำ) รัตภูมิ (จังหวัดสงขลำ) และเบตง 
(จงัหวดัยะลำ) และอยูร่ะหว่ำงตรวจสอบเพ่ิมเตมิอกี 21 แห่ง 
 จำกกำรตรวจสอบของ ป.ป.ท.ทัง้ 3 ส่วนมกีำรตรวจสอบ 
ทั้งสิ้น 113 หน่วยงำน งบประมำณรวม 376,136,600 บำท  
คณะกรรมกำร ป.ป.ท. มีมติ รับไว ้ไต ่สวนข้อเท็จจริง  
61 หน่วยงำน พบมีมูลกำรทุจริตใน 68 จังหวัด ไม่พบกำร
ทจุรติ 8 จงัหวัด คอื ฉะเชิงเทรำ ปรำจนีบรุ ีนครศรธีรรมรำช 
นนทบรุ ีแพร่ นครสวรรค์ สโุขทยั และอตุรดติถ์ มเีจ้ำหน้ำทีร่ฐั 
และข้ำรำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมฯ เก่ียวข้องกับกำรทุจริตทั้งส้ินจ�ำนวนถึง  
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284 คน ทั้งนี้กำรทุจริตภำยในกระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ 
ไม่เพียงเป็นกำรยักยอกเงินสงเครำะห์ภำยในศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่งในจังหวัดต่ำงๆ เท่ำนั้น แต่ยังลุกลำมเหมือน 
มะเรง็ร้ำยทีก่ระจำยไปยงัหน่วยงำนของจงัหวัดต่ำงๆ ทีไ่ด้รบั 
งบประมำณส่วนเดยีวกนัอกี 6 หน่วยงำน ได้แก่ ศนูย์ปฏิบัตกิำร 
คนไร ้ ที่พึ่ งและขอทำน กองคุ ้มครองสวัสดิกำรและ 
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต นิคมสร้ำงตนเอง สถำนคุ้มครอง 
คนไร้ทีพ่ึง่ ศนูย์พฒันำรำษฎรบนพืน้ทีส่งู และศูนย์ประสำนงำน 
โครงกำรหมู่บ้ำนสหกรณ์11

ทางออกป้องกันการทุจริต
 ปัญหำกำรทุจริตที่แทรกซึมระบบรำชกำรนับวันยิ่งทวี 
ควำมรุนแรงโดยพัฒนำเป ็นขบวนกำรทุจริตที่กินกัน
เป็นทอดๆ โดยมีผู ้บริหำรระดับสูงบงกำรอยู ่เบื้องหลัง 
ปัญหำส�ำคัญอยู่ที่กำรเบิกจ่ำยงบประมำณซึ่งไม่มีระบบ
ตรวจสอบอย่ำงรัดกุม ที่ผ่ำนมำคนไทยอำจจะได้ยินว่ำ  
กำรทุจริตส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดสินบน 
ฮ้ัวประมูล แม้ข้ันตอนเหล่ำนี้จะมีระบบตรวจสอบ แต่มักไม่
สำมำรถเอำผิดผู้ทุจริตได้โดยง่ำย ขณะเดียวกันกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณกเ็ป็นอ�ำนำจของผูบ้รหิำรของหน่วยงำนโดยตรง 

โดยผู้บริหำรแต่ละส่วนมีอ�ำนำจเป็นทอดๆ จึงอำจเกิดควำม
หละหลวมและมีช่องว่ำงที่เอื้อต่อกำรทุจริตได้ โดยระบบ
ตรวจสอบ เช่น สตง. ก็มัก “จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน”
 จำกกำรทุจริตที่เกิดขึ้น พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ ได้สั่งกำรให้ 
วำงมำตรกำรกำรจ่ำยเงินอดุหนนุใหม่12 โดยก�ำหนดให้ระบบ 
เบิกจ่ำยงบประมำณใช้ช่องทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์โอนเงิน 
ผ่ำนธนำคำรกรงุไทย (Krungthai Corporate Online) แทน  
โดยมีกรมบัญชีกลำงและธนำคำรกรุงไทยให้ควำมร่วมมือ 
ในกำรจ่ำยเงิน เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซ่ึงระบบกำรจ่ำยเงินอุดหนุนรูปแบบ
ใหม่จะโอนเงินช่วยเหลือเงินสงเครำะห์ ได้แก่ เงินอุดหนุน
เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเครำะห์คนไร ้ที่พึ่ง  
เงินสงเครำะห์คนพิกำร และผู ้ สูงอำยุที่อยู ่ ในสภำวะ 
ยำกล�ำบำกโดยตรง ขั้นตอนกำรจ่ำยเงินมีดังนี้ เมื่อส�ำนัก
งบประมำณจัดสรรงบประมำณมำถึงกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมฯ จะจัดสรรเบิกจ่ำยผ่ำนคณะกรรมกำร One Home 
บนัทกึรำยชือ่ผู้ประสบปัญหำทำงสังคมไว้ในระบบเพือ่อนมุติั
ช่วยเหลือตำมรำยชื่อแล้วโอนเงินอัตโนมัติเข้ำบัญชีธนำคำร
กรุงไทยถึงมือประชำชนโดยตรงทันที โดยไม่ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ 

ภำพ : https://www.pexels.com
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เพ่ือไม่ให้เจ้ำหน้ำที่จับเงิน ส่วนบัญชีธนำคำรอื่นๆ ใช้เวลำ 
2 วัน ในกรณีที่จะต้องเบิกจ่ำยงบอุดหนุนเป็นเงินสด ต้องมี
พยำนบุคคล 2 คน ประกอบด้วย บุคคลภำยนอก 1 คน เช่น 
ผู้น�ำชุมชน อปท. อพม. หรือเครือข่ำย และเจ้ำหน้ำที่ พม. 
1 คน ลงลำยมือช่ือในแบบใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งถ่ำยภำพ 
ขณะรับมอบให้เห็นจ�ำนวนเงินเพื่อเป็นหลักฐำนด้วย 
 ส�ำหรับมุมมองของนักวิชำกำรด้ำนสังคมศำสตร์ อย่ำง 
ศ.ดร.โกวทิย์ พวงงำม คณบดีคณะสงัคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ มองว่ำ กำรเปลีย่นวิธีจ่ำยเงินสงเครำะห์จำกเดิม
ไปยงัศนูย์สงเครำะห์มำเป็นจ่ำยผ่ำนธนำคำรแทนนัน้เป็นกำร
แก้ไขปัญหำกำรทจุรติเฉพำะหน้ำเท่ำนัน้ ในระยะยำวเสนอว่ำ  
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิกำรแห่งรัฐทั้งหมด  
ต้องมีกำรชี้แจงสิทธิถึงผู้ได้รับสิทธิโดยตรงว่ำมีจ�ำนวนเท่ำไร
และชี้แจงผลประโยชน์ของผู้ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับ เพรำะ
คนพกิำรมีสิทธอิย่ำงหนึง่ ผูส้งูอำยมุสีทิธอิย่ำงหนึง่ คนไร้ทีพ่ึง่ 
มีสิทธิอย่ำงหนึ่ง เพรำะฉะนั้นต้องท�ำให้เกิดควำมชัดเจน 
นอกจำกนี้เสนอให้มีกำรจัดแบ่งภำรกิจ หรือสร้ำงควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับภำคส่วนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ว่ำใคร 
ควรท�ำอะไร ระหว่ำงส่วนกลำง ส่วนภมูภิำค และส่วนท้องถิน่ 
และศึกษำว่ำ ใครควรรับผิดชอบอย่ำงไร เร่ืองใดสมควร 
ถ่ำยโอนและกระจำยอ�ำนำจให้ท้องถิน่ เพือ่ให้เกิดกำรปฏิรปู
อย่ำงแท้จรงิ ส่วนกำรจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรหรือไม่นัน้ ไม่น่ำจะ
มีปัญหำ หำกมีกำรปฏิรูปตำมข้อเสนอดังกล่ำว13

เพิม่บทบาทการตรวจสอบของภาคประชาสงัคม
 ภำคประชำสังคมอย่ำงองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบำทส�ำคัญในกำร
ผลักดันให้มีกำรแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงจริงจัง โดยนำยมำนะ  
นิมิตมงคล ผู้อ�ำนวยกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย)  
ได้ออกมำเรียกร้องให้คนนอกเข้ำมำท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ปัญหำนี ้แทนทีจ่ะให้กระทรวงกำรพฒันำสงัคมฯ ตรวจสอบ
กนัเอง เพือ่ให้ผูบ้งัคับบญัชำระดบัสงูของกระทรวงฯ ให้ควำม
ร่วมมือกับกำรตรวจสอบอย่ำงเต็มที่ เพรำะกำรคอร์รัปชั่น
จ�ำนวนมำกขนำดนีอ้ำจมกีำรเช่ือมโยงมำถึงข้ำรำชกำรระดบัสงู 
ในกระทรวงฯ14

 ขณะทีก่ลุม่ของนำยศรสีวุรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคม
องค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงกำรณ์สมำคมฯ  
เรียกร้องให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทำงกำรเงินของผู้บริหำร
กระทรวงกำรพฒันำสังคมฯ เพรำะเช่ือว่ำน่ำจะเป็นขบวนกำรใหญ่ 

ระดับประเทศที่มีกำรสมคบคิดกันอย ่ำงเป ็นระบบที ่
ด�ำเนินกำรในเกือบทุกจังหวัด ซึ่งข้ำรำชกำรกระทรวง 
กำรพฒันำสังคมฯ ระดบัเลก็ๆ คงไม่กล้ำกระท�ำหำกไม่ได้รบักำร 
คุ้มครองจำกผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงฯ ดังนั้นกำรที่
กระทรวงฯ ตัง้คณะกรรมกำรเพือ่สอบสวนข้อเทจ็จรงิจงึไม่ใช่
ข้อยตุใินกำรหำผูก้ระท�ำควำมผดิในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด นอกจำกนี ้
กระทรวงฯ ยังมีอีกหลำยโครงกำรที่ใช้เงินงบประมำณหลำย
หมื่นล้ำนบำท โดยเฉพำะโครงกำรบ้ำนมั่นคง ที่มีพฤติกำรณ์
ส่อไปในทำงทุจริตอย่ำงมหำศำลอีกด้วย15   

สรุป
 ในขณะทีป่ระเทศไทยมกีำรพฒันำทำงเศรษฐกจิจนเจริญ
ก้ำวหน้ำไปอย่ำงมำก แต่พืน้ฐำนนสิยัของคนในสงัคมจ�ำนวน
ไม่น้อยกลับถดถอย นึกถึงแต่ประโยชน์ตัวเอง ไม่สนใจว่ำ
สังคมจะเป็นอย่ำงไร ท�ำให้เกิดปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นทั้ง
ในแวดวงต่ำงๆ ดังเช่นปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในกระทรวง 
กำรพฒันำสงัคมฯ ซ่ึงไม่ได้มสีำเหตเุพยีงเพรำะช่องว่ำงของกำร 
ตรวจสอบในระบบรำชกำรเท่ำนั้น แต่อีกส่วนหนึง่เป็นผลมำ
จำกทศันคติควำมนิง่เฉย กำรท�ำใจยอมรบัของคนไทยซึง่รวมถึง 
เจ้ำหน้ำที่รัฐ เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอดในสภำพแวดล้อมที่มีกำร
ทุจริต เพียงเรำกระพริบตำนิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดข้ึนก็เกิดควำม 
เสยีหำยกบัประเทศชำตมิำกมำยมหำศำล จนกลำยเป็นตัวฉดุรัง้ 
กำรพัฒนำของประเทศได้อย่ำงไม่คำดคิด กรณีกำรทุจริต 
ในกระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ ที่ถูกเปิดโปงคร้ังน้ี น่ำจะ 
เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของยอดภเูขำน�ำ้แขง็แห่งกำรทจุรติท่ีเกดิข้ึน 
ในประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินมำยำวนำนและสะท้อนถึงควำม
ล้มเหลวของระบบตรวจสอบทั้งหมด ต้ังแต่กำรตรวจสอบ
ภำยในของกระทรวงฯ เอง หรือกำรตรวจสอบขององค์กร
ตำมรัฐธรรมนูญ เช่น สตง. และองค์กรตรวจสอบกำรทุจริต
ของประเทศ เช่น ป.ป.ท. ในขณะที่ภำคประชำสังคม เช่น 
องค์กำรต่อต้ำนคอรัปชั่นได้ “ออกโรง” มำ “เป่ำนกหวีด” 
เปิดโปงกำรทุจริต ภำยหลงักำรเปิดเผยควำมไม่ชอบมำพำกล
ของหน่วยงำนรฐัโดยนกัศกึษำฝึกงำนและลกูจ้ำงของหน่วยงำน 
ดังกล่ำว ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวจึงเป็นเหมือนกำรแสดง
ถึงพลังของปัจเจกที่ช่วยกันท�ำหน้ำที่ปกป้องประเทศชำต ิ
โดยไม่เกรงกลวัต่ออทิธพิลใดๆ จงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีส่งัคมไทย 
ต้องช่วยกันสังคำยนำ และสร้ำงเสริมค่ำนยิมและทศันคติ
ของสงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีโ่ปร่งใสและซือ่ตรง จงึจะสำมำรถ 
แก้ไขปัญหำเหล่ำนีไ้ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพในระยะยำว
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