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ผูจํ้าหน่ายตั�วเขา้ชมสนามกฬีายคุโรมนัหรอืโคลอสเซยีม (Colosseum) เป็นหนึ�งในกลุม่โครงการซึ�งสํานักงานตอ่ตา้นการทจุรติแหง่
อติาล ี(National Anti-Corruption Authority (Italy): ANAC) ตดิตามโดยใชโ้มเดลกํากบัดแูลเชงิรกุ (Collaborative Supervision

Model) สง่ผลใหส้ามารถจับสญัญาณของปัญหาการจัดซื�อจัดจา้งที�อาจเกดิขึ�นไดต้ั �งแตต่น้
(ที�มา: Pixabay/Timlack)
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สรปุยอ่

● ความ
ทา้ทาย: ประชาชนไมเ่ชื�อมั�นฝ่ายจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐที�สุม่เสี�ยงวา่จะมกีารทจุรติประกอบกบัการแ
ฝงตวัของ กลุม่มาเฟีย โดยเฉพาะในชว่งที�มกีารทุม่เม็ดเงนิหลายพันลา้นยโูรเพื�อลดผลกระทบ
จากวกิฤตโิรคโควดิ-19 และ การเตรยีมประเทศใหพ้รอ้มเผชญิหนา้กบัความทา้ทายอื�น  ๆ  ใน
อนาคต

● แนวทางสง่เสรมิการจดัซื�อจดัจา้งที�โปรง่ใส (Open Contracting Approach): ภาครัฐโดย
การนําของสํานักงาน ตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาต ิ(ANAC) พุง่เป้าไปที�การกอบกูค้วามเชื�อมั�นของ
ประชาชนตอ่การจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ โดย ผนกึกําลงักบัผูเ้ชี�ยวชาญจากภาครัฐ นักวชิาการ ภาค
ธรุกจิและภาคประชาสงัคมทั�วอติาลแีละตา่งประเทศ  การจับมอืรวมพลงักบัภาคสว่นตา่ง  ๆ  ครั�งนี�
มเีป้าหมายเพื�อคดิคน้หาแนวทางการป้องกนัการทจุรติที�มปีระสทิธภิาพ มากที�สดุรว่มกบัสง่เสรมิ
ความโปรง่ใสและทําใหโ้ครงการของรัฐเกดิประโยชนส์งูสดุ

● ผลลพัธ:์ สํานักงาน ANAC ไดเ้ปิดฐานขอ้มลูขนาดมหมึาที�มรีายละเอยีดขั �นตอนการจัดซื�อจัดจา้ง
ถงึหกหมื�นลา้น รายการใหบ้คุลากรภาครัฐสามารถนําขอ้มลูเหลา่นี�ไปใชไ้ดส้ะดวก สง่ผลทําใหผู้ ้
ใชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดแ้บบเปิด และดาวนโ์หลดขอ้มลูเกบ็ไวใ้นรปูแบบตา่ง  ๆ  ไดง้า่ยขึ�น ในปี
2565 นั�นสํานักงานไดเ้ปิดตวัเครื�องมอืรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูธรุกจิภาครัฐ (public business
intelligence tool) และเครื�องมอืแจง้เตอืน (red-flagging tool) เพื�อตรวจหาสญัญาณความ
เสี�ยงของการทจุรติแบบอตัโนมตั ิ  เครื�องมอืทั �งสองนี�เกดิจากการออกแบบรว่มกบั
นักวชิาการและผูเ้ชี�ยวชาญสาขาตา่ง  ๆ  เป็นการเปิดมติใิหมท่ี�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึปัจจัยที�สนับสนุน
ใหเ้กดิการทจุรติและการใชจ้า่ยที�ไมคุ่ม้คา่เป็นรายอตุสาหกรรม รายภมูภิาค และวธิกีารปฏบิตัติา่ง
ๆ  โดยหน่วยงานรัฐ ทั�วประเทศอติาล ีจะใชเ้ครื�องมอืทั �งคูน่ี�จัดทําแผนตอ่ตา้นการทจุรติสําหรับ
ปีงบประมาณตอ่ไปของตนโดยอาศยั ตวับง่ชี�เชงิปรมิาณจากเครื�องมอืเพื�อประเมนิและลดความ
เสี�ยงตามบรบิทของตนเอง   แต ่ANAC กย็งัพัฒนาเครื�องมอือยา่งตอ่เนื�องเพื�อใหเ้กดิความ
โปรง่ใสพรอ้มกบักระตุน้ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณของรัฐในโครงการตา่ง ๆ  มากขึ�นดว้ย   ตวัอยา่งหนึ�งในสว่นนี�คอื การเชื�อมฐานขอ้มลู
ของ ANAC เขา้กบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานรัฐอื�น ๆ  จงึทําใหส้ามารถตดิตาม
โครงการภาครัฐจํานวนมากได ้ตั �งแตต่น้จนจบ  นอกจากนี�ยงัไดเ้ริ�มเผยแพรข่อ้มลูการจัดซื�อจัดจา้
งในรปูแบบตามมาตรฐานขอ้มลูการทําสญัญา แบบเปิด (OCDS)  เพื�อใหส้ามารถนําเขา้ระบบ
ดจิทิลัไดง้า่ยและเกดิความสะดวกในการตดิตามเสน้ทางการเงนิ ที�โอนระหวา่งประเทศยิ�งขึ�น  การ
รว่มมอืกบัภาคประชาสงัคมอยา่งเป็นทางการกเ็ป็นอกีกลไกหนึ�งที�สํานักงานได ้ดําเนนิการเชน่
การรว่มมอืกนัตดิตามการใชง้บ ประมาณฟื�นฟหูลงัวกิฤตโิควดิของสหภาพยโุรป สว่นนี�เกดิจาก
การตอ่ยอดจากองคค์วามรูแ้ละทกัษะที� ANAC ไดบ้ม่เพาะในชว่ง 8 ปีที�ผา่นมาจงึทําใหป้ระหยดั
งบประมาณ ประจําปีไดจํ้านวนมาก เพยีงภาคสาธารณสขุภาคเดยีวกส็งูถงึรอ้ยละ 10 - 20 (ราว
935 ลา้นยโูร) พรอ้มกบั มโีครงการที�เขา้รว่มในมาตรการกํากบัดแูลเชงิรกุ (colla-borative
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supervision) ในการประกวดราคาโครงการ ภาครัฐถงึ 240 โครงการ และมกีารตรวจพบการทจุรติ
ไดป้ระมาณ1 โครงการตอ่สปัดาห์

อติาลเีปรยีบดั�งสวรรคแ์หง่อาหารสําหรับหลายคนแตบ่างสว่นกลบัคดิวา่เป็นหลมุหลบภยัของอาชญากร  งาน
แสดงสนิคา้นานาชาตมิลิาน (Milan Expo) 2015 เป็นการบรรจบกนัของปรากฏการณท์ั �งสองงานมลิาน
เอ็กซโ์ปรท์ี�คาดวา่จะดงึดดูผูเ้ขา้ชมไดถ้งึ 20 ลา้นคนนี�เป็นงานแสดงสนิคา้นานาชาตทิี�มอีาหารจากทกุมมุ
โลก พรอ้มกบัเปิดมติติา่ง ๆ  ดา้นอาหารใหก้บัผูเ้ขา้ชม แตใ่นเดอืนพฤษภาคม 2557 หรอืเพยีงปีเดยีวกอ่นที�
จะมี

พธิเีปิดงานกก็ลบัมขีา่วการทจุรติใหญป่ะทอุอกมา มกีารจับกมุหวัหนา้ฝ่ายจัดซื�อจัดจา้งของแควน้ลอมบาดี
และผูจั้ดการฝ่ายจัดซื�อจัดจา้งภายใตอ้งคก์ารบรหิารงานแสดงสนิคา้ (state enterprise Expo S.p.A.)
พรอ้มกบัผูก้ระทําผดิอกี 5 ราย  ขอ้กลา่วหาคอื การเรยีกรับผลประโยชนแ์ละการแฝงตวัมาทําสญัญาเขา้รับ
งานกอ่สรา้งของกลุม่มาเฟีย โดยสญัญาจา้งที�ใหญท่ี�สดุมมีลูคา่สงูถงึ 55 ลา้นยโูร
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ทางการอติาลไีดก้ลา่ววา่ มบีรษัิทที�เชื�อมโยงกบักลุม่มาเฟียหรอื "ดรังเกตา้ (‘Ndrangheta)" พัวพันกบัการกอ่สรา้งอาคารแสดงสนิคา้
หลายแหง่ใน พื�นที�จัดงานรวมถงึพลบัพลาจนีดงัภาพ (Flickr/Pavol Frešo)

ดว้ยแรงกดดนัที�ตอ้งกอ่สรา้งใหเ้สร็จทนัเวลาประกอบกบัการตรวจสอบของประชาชนอยา่งจรงิจัง สง่ผลให ้
รัฐบาลอติาลตีอ้งนําระบบใหมม่าใชเ้พื�อควบคมุการประกวดราคางานเอ็กซโ์ปร ์  มาตรการนี�ทําใหเ้อกสาร จัด
ซื�อจัดจา้งทั �งหมดสําหรับงานแสดงสนิคา้นี�ตอ้งผา่นการตรวจสอบโดยสํานักงานตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาติ

(National Anti-Corruption Authority (Italy): ANAC) กอ่นที�จะมกีารทําสญัญาทกุครั �ง  การเพิ�มขั �นตอน
การทํางานของรัฐนี�ทําใหเ้กดิประสทิธภิาพจนเป็นที�ประหลาดใจ   กลา่วคอื เมื�อเทยีบกรอบเวลาที�กฎหมาย
กําหนดไวใ้นการทํา รายงานสรปุความเห็นคอื 7-15 วนันั�น  กลบัพบวา่ โดยเฉลี�ยแลว้คณะทํางานของ ANAC
ใชเ้วลาเพยีง 4 วนัเพื�อจัดทํารายงานสรปุความเห็นตอ่เอกสารเสนอราคาจัดซื�อจัดจา้งแตล่ะฉบบั  ทั �งนี�สํานัก-
งาน ANAC ไดต้รวจสอบสญัญาการจัดซื�อจัดจา้งถงึ 153 รายการ  คดิเป็นมลูคา่รวม 589 ลา้นยโูร  โดยใน
จํานวนนี�ไดเ้สนอใหแ้กไ้ข ถงึ 109 รายการ  จากจํานวนดงักลา่วนี�องคก์ารบรหิารงานแสดงสนิคา้ (Expo
S.p.A) ไดดํ้าเนนิการแกไ้ขตามขอ้สงัเกตหรอืไดจั้ดทําเอกสารคําอธบิายประกอบโครงการรวม 107 เรื�อง
(OECD) ยิ�งไปกวา่นั�น “การปฏสิมัพันธภ์าคบงัคบั (forced interaction)” ที�เป็นจดุเริ�มตน้ของสองฝ่ายนี�ได ้
กลายเป็น ความรว่มมอืในภายหลงั

แนวทางซึ�งประสบความสําเร็จนี�ไดถ้กูนําไปตอ่ยอดเพื�อใชก้บัหน่วยงานรัฐอื�น ๆ  ที�รับผดิชอบการทําสญัญา
จัดซื�อจัดจา้ง และตอ่มาแนวทางซึ�งเป็นที�รูจั้กในชื�อ "การกํากบัดแูลเชงิรกุ" (collaborative supervision)
นี� กไ็ดก้ลายมาเป็นงานบรกิารหลกัของ ANAC    ในปี 2559 องคก์ารเพื�อความรว่มมอืและการพัฒนาทาง
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เศรษฐกจิ  (OECD) ไดเ้ห็นวา่แนวทางนี�เป็นโมเดลที�ควรนําไปใชก้บัโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญใ่น
พื�นที�อื�นดว้ย   การสบืสวนตอ่ยอดในสว่นของการประกวดราคางานเอ็กซโ์ปรไ์ดเ้ผยใหเ้ห็น
วา่ เหลา่มาเฟีย มวีธิฉีกฉวยหาประโยชนจ์ากการทําสญัญาจา้งงานภาครัฐอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัวธิกีาร

จับมอืกบัผูช้นะ การประกวดราคาที�มปัีญหาการเงนิในฐานะผูรั้บเหมาชว่งเพื�อหลกีเลี�ยงการตรวจสอบ

ในชว่งประกวดราคานั�นบทบาทของกลุม่อาชญากรจะยงัไมเ่ดน่ชดันักเนื�องจากมผีูทํ้าสญัญาและผูรั้บเหมา

ชว่ง จํานวนมากประกอบกบัความเรง่ดว่นในการจัดซื�อจัดจา้ง  อยา่งไรกด็เีมื�อทางการไดต้รวจสอบเงื�อนไข
สญัญา ตา่ง ๆ  กพ็บรปูแบบพฤตกิารณท์ี�น่าสงสยัอยา่งชดัเจน กลา่วคอื มสีญัญาณที�ชี�ใหเ้ห็นความเชื�อมโยง
กนัระหวา่ง บรษัิทผูช้นะการประกวดราคาซึ�งกระจกุตวัที�ศนูยก์ลางไมก่ี�แหง่รว่มกบัโครงการที�มกีารจัดซื�อ
จัดจา้งดว้ยวธิี

เฉพาะเจาะจงและโครงการที�งบบานปลายหรอืไมส่ง่มอบงานภายในเวลาที�กําหนด

งานแสดงสนิคา้นานาชาตมิลิานเอ็กซโ์ปรค์รั �งนี�ถอืเป็นบททดสอบครั�งสําคญัสําหรับ  ANAC ที�เพิ�งจะจัดตั �ง
ขึ�น จากการรวมตวัของหน่วยงานรัฐ 2 หน่วยงานคอื หน่วยงานซึ�งมหีนา้ที�กํากบัดแูลการจัดจา้งงานภาครัฐ
รว่มกบั สํานักงานคณะกรรมการอสิระเพื�อการประเมนิ สง่เสรมิความโปรง่ใสและความซื�อสตัยส์จุรติ
(Independent Commission for Evaluation, Transparency and Integrity) ซึ�งมหีนา้ที�หลกัคอื
ประเมนิผลการทํางานดา้น การบรหิารรัฐกจิ

พลงัของขอ้มลูกบัการป้องกนัการทจุรติ

นับตั �งแตก่อ่ตั �งเป็นตน้มา สํานักงาน ANAC ไดใ้ชแ้นวทางการทํางานที�ลํ�าสมยัในการตดิตามโครงการสําคญั
ตา่ง ๆ ของรัฐพรอ้มกบัรว่มมอืกบัหน่วยงานรัฐอื�น ๆ เพื�อใหส้ามารถตดัสนิใจดา้นการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ
ไดโ้ดย ที�มขีอ้มลูเป็นเครื�องมอืผลกัดนักฎระเบยีบรว่มกบันโยบายที�เปรยีบเป็นเข็มทศิกํากบัดา้นตา่ง ๆ  นับ
ตั �งแตเ่กณฑ ์ตดัสนิผลการประกวดราคาไปจนถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิการจัดซื�อจัดจา้งที�เป็นมติรกบั
สิ�งแวดลอ้ม ฐานขอ้มลู การจัดซื�อจัดจา้งโครงการภาครัฐแหง่ชาต ิ(National Public Contracting
Database: BDNCP) ของสํานักงาน ANAC นี�ไดก้ลายเป็นเครื�องมอืสําคญัในการกํากบัดแูล ตลอดจน
สง่เสรมิใหเ้กดิความโปรง่ใสและการใชร้ะบบ จัดซื�อจัดจา้งดจิทิลั ฐานขอ้มลูนี�ประกอบดว้ยขอ้มลูขั �นตอนการ
จัดซื�อจัดจา้งของหน่วยงานรัฐตา่ง ๆ
กวา่ 39,000 แหง่ (นับตั �งแตร่ะดบัรัฐบาลกลาง รัฐบาลแควน้และองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิ�น) และขอ้มลู
สญัญา โครงการตา่ง ๆ  มากกวา่ 60 ลา้นฉบบั ซึ�งดําเนนิการมาตั �งแตปี่ 2550 จนถงึปัจจบุนั  

สํานักงาน ANAC ยงัไดเ้ชื�อมฐานขอ้มลูสญัญาเขา้กบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานระดบัชาตอิื�น ๆ  อกี 20 แหง่
และ ขอ้มลูระบบบรหิารงานรัฐดจิทิลัอื�น ๆ เชน่ สถาบนัสถติแิหง่ชาต ิ(National Institute of Statistics)
กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงการคลงัและหน่วยงานสรรพากร  วธินีี�เป็นตวัอยา่งที�ดเียี�ยมของ "หลกัการครั �ง
เดยีว เบ็ดเสร็จ” (“Once Only Principle”) หมายความวา่ขอ้มลูการทําสญัญาจัดซื�อจัดจา้งโครงการตา่ง ๆ
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ของอติาล ีจะถกูจัดเกบ็โดยหน่วยงานรัฐเพยีงแคค่รั �งเดยีวและสามารถแชรข์อ้มลูกบัหน่วยงานรัฐอื�นที�
เกี�ยวขอ้งไดท้ั �งหมด  ทั �งนี�สญัญาจัดซื�อจัดจา้งแตล่ะฉบบัจะมกีารกําหนดรหสัโครงการ (เชน่เดยีวกบัเลขรหสั
ประจําตวั) เพื�อให ้ตดิตามความคบืหนา้ไดง้า่ย วธินีี�ทําใหรั้ฐมปีระสทิธภิาพมากขึ�นและชว่ยใหห้น่วยงานตา่ง
ๆ เห็นภาพที�ชดัเจน ยิ�งขึ�นวา่ แทจ้รงิแลว้โครงการตา่ง ๆ  บรหิารอยา่งไรตั �งแตต่น้จนจบ ตวัอยา่งเชน่ ตํารวจ
สามารถสบืสวนตดิตาม เสน้ทางการเงนิตามสญัญาจัดซื�อจัดจา้งงานมลิานเอ็กซโ์ปรท์ี�จา่ยใหก้บัผูรั้บเหมา
ชว่งที�เกี�ยวพันกบัมาเฟียได ้เนื�องจากกฎหมายไดกํ้าหนดใหคู้ส่ญัญาหลกัตอ้งบนัทกึรหสัสญัญาเมื�อจา่ยเงนิ
ใหก้บัผูรั้บเหมาชว่งของตน

โครงสรา้งการเชื�อมโยงระบบ ANAC กบัระบบของหน่วยงานผูทํ้าสญัญาจัดซื�อจัดจา้งและหน่วยงานรัฐอื�น ๆ
(ขอ้มลู ณ ตน้ปี 2565 ในปัจจบุนัการทํางานระหวา่งองคก์รอาจตา่งจากกระบวนการที�แสดงนี�)

แผนภาพขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ทั �งหน่วยงานจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและผูป้ระกอบการทางเศรษฐกจิสามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูของ
ANAC ได ้โดยฐานขอ้มลูนี�เชื�อมเขา้กบัฐานขอ้มลูการจดทะเบยีนธรุกจิหรอือนิโฟคาเมยีร ์(Infocamere) (กลุม่ผูป้ระกอบการดา้นไอที

ซึ�งเป็นสมาชกิของหอการคา้อติาล)ี ไอเอ็นพเีอส (สถาบนั
การประกนัสงัคม) แอ็คเครเดยี (Accredia)  (เกตเวยเ์พื�อการตรวจสอบคณุภาพและผูอ้อกเอกสารรับรอง) กระทรวงยตุธิรรม (กรณีการ
ตอ้งโทษจําคกุ/ไมม่เีอกสารรับรองวา่ดว้ยการตอ้งโทษจําคกุ) ฐานขอ้มลูประกนัสงัคม (Inarcassa)  (ขอ้มลูประกนัสงัคมของผู ้

ประกอบวชิาชพีบางประเภท) กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interno) (กรณีใบรับรองวา่ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิกลุม่มาเฟีย (antimafia
certificate)) หน่วยงานสรรพากร (กรณีขอ้มลูการจา่ยภาษี)

ดว้ยคลงัขอ้มลูมหมึาของ ANAC รว่มกบัประสบการณก์ารตอ่สูก้บัการทจุรติโดยใชข้อ้มลูมาอยา่งตอ่เนื�องเป็น
เวลาหลายปีทําใหรั้ฐสามารถประหยดังบประมาณที�รั�วไหลไดจํ้านวนมาก ซึ�งภาคสาธารณสขุเพยีงภาคเดยีวก็
ประหยดังบไดร้อ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 20 (สงูถงึ 935 ลา้นยโูร) เฉลี�ยแลว้ตรวจพบการทจุรติ 1 เรื�องตอ่สปัดาห์
นับตั �งแตปี่ 2560 เป็นตน้มาสํานักงาน ANAC ไดต้ดิตามโครงการ  240 โครงการดว้ยวธิกีารกํากบัดแูลเชงิรกุ
(collaborative supervision) แล ะใหค้วามเห็นกรณีขอ้พพิาทเนื�องจากการประกวดราคาในขั �นตอนกอ่น
การฟ้องรอ้งกวา่ 10,000  รายการ และใหค้วามเห็นสําหรับคดตีา่งๆ เกอืบ 1,000 รายการ
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สําหรับการทํางานภายในนั�น  ANAC ไดอ้าศยัขอ้มลูเพื�อตรวจจับและสบืสวนหาสิ�งผดิปกตทิี�อาจเกดิขึ�น
พรอ้ม ทั �งจับมอืกบัหน่วยงานจัดซื�อจัดจา้ง หน่วยงานกํากบัดแูลและหน่วยงานอื�น ๆ เพื�อหากลยทุธป้์องกนั
การทจุรติ และยกระดบัการใชง้บประมาณใหด้ยีิ�งขึ�น  ขอ้มลูเหลา่นี�ไดก้ลายเป็นทรัพยากรในการทํางานของ
หน่วยงานรัฐ ดา้นตา่ง ๆ  เชน่ การจัดทํางบประมาณ การกําหนดราคากลางและการตรวจสอบผูรั้บเหมาหรอื
แมแ้ตนํ่ามาใช ้จัดทํารายงานในระดบัสหภาพยโุรป  ฐานขอ้มลูนี�ยงัเป็นทรัพยากรสําคญัของสถาบนัตรวจการ
สงูสดุของอติาล ีและระบบงานยตุธิรรมดว้ย เชน่ ใชเ้ป็นหลกัฐานในการสบืสวนคดสํีาคญัในกรงุโรมที�รูจั้กกนั
ในชื�อคด ี“แกง๊มาเฟียใหญ”่ (Mafia Capitale) หลงัเกดิขา่วอื�อฉาวครกึโครมนี� ANAC ไดจั้บมอืกบัองคก์าร
บรหิารกรงุโรม (Municipality of Rome) ดําเนนิการปฏริปูการทําสญัญาจัดซื�อจัดจา้งโดยนําโมเดลวธิกีาร
กํากบัดแูลเชงิรกุ (collaborative supervision model) ที�เริ�มตน้จากงานมลิานเอ็กซโ์ปรม์าใชร้ว่มกบั
หลกัฐานที�ปรากฏใน ฐานขอ้มลู BDNCP
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https://www.anticorruzione.it/documents/91439/123557/The+Italian+National+Anti-corruption+Authority+-+12.06.2022.pdf/5f43a17d-f099-3371-20f4-bf5b065145ec?t=1657627944753
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เม็ดเงนิงบประมาณที�ประหยดัไดจ้ากการนําแนวทางดา้นราคากลาง ANAC ไปใช ้

ภาพแรกแสดงงบประมาณที�ประหยดัไดจ้ากการนําแนวทางราคากลางของ ANAC ไปใช ้โดยมรีายละเอยีดของคา่ใชจ้า่ยประจําปี
งบประมาณที�ประหยดัไดเ้ป็นจํานวนและรอ้ยละ พรอ้มกบัรายละเอยีดของการบรกิารเชน่ การทําความสะอาด บรกิารอาหารในโรง

พยาบาล การซกัรดี ยา (สารออกฤทธิ� 70 ชนดิ) และอปุกรณก์ารแพทย ์(กระบอกฉีด สําลแีละผา้ปิดแผล)

ภาพที�สองแสดงขอ้มลูที�ไดจ้ากการสบืสวนวา่ดว้ยอปุกรณค์วบคมุอาการเบาหวาน รายละเอยีดของอปุกรณแ์ตล่ะชนดิและราคาที�ระบุ
ของแตล่ะแควน้ในปี 2560

รัฐบาลอติาลนัี�นถอืวา่ ขอ้มลูมหาศาลเหลา่นี�เป็นประโยชนแ์กป่ระชาชนเชน่กนั กลา่วคอื เป็นเสมอืนขมุทรัพย์
แกนั่กวชิาการ ภาคธรุกจิ สื�อมวลชนและประชาชนผูท้ี�ตอ้งการทําความเขา้ใจวา่ งบประมาณของรัฐหรอื
สหภาพยโุรปนั�นถกูใชจ้า่ยไปอยา่งไร การเปิดโอกาสใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูมหมึานี�ไดนํ้าไป
สูง่านวจัิย ทางวชิาการและองคค์วามรูอ้ื�น ๆ   ในดา้นโครงการภาครัฐของอติาลกีบัการทจุรติรวมถงึการศกึษา
เชงิประจักษ์ ที�เผยขอ้มลูศนูยพั์กพงิของผูอ้พยพที�เปิดอยูใ่นพื�นที�ซ ึ�งมกีลุม่มาเฟียอาละวาด ผลกระทบที�เกดิ
จากการแฝงตวัของอาชญากรเขา้สูก่ารจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ และขอ้บง่ชี�อยา่งหนึ�งของการทจุรติดา้นสญัญา

กค็อื ประวตัอิาชญากรของผูบ้รหิารบรษัิทรับเหมาวา่เคยถกูสบืสวนเนื�องจากการกระทําความผดิในอดตีหรอื
ไม่ นอกจากนี� ยงัมเีว็บไซตท์ี�ใชค้น้หาขอ้มลูสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัการระบาดของโรคโควดิ-19 การตรวจจับ

ความเสี�ยงวา่ดว้ยการทจุรติและการตดิตามโครงการที�ไดรั้บทนุสนับสนุนจากสหภาพยโุรป รวมถงึกจิกรรม

การคา้ของซพัพลายเออรแ์ละหน่วยงานจัดซื�อจัดจา้ง หลกัสตูรอบรมวชิาชพี ที�สอนเยาวชนใหส้ามารถ

ตดิตาม ความคบืหนา้ของโครงการกอ่สรา้งในพื�นที�ของตนนอกเหนอืจากหลกัสตูรอื�น ๆ
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องคก์ารสง่เสรมิความโปรง่ใสสากลแหง่อติาล ี(Transparency International Italia) ไดจั้ดทําแผนที�แสดงการทจุรติที�สื�ออติาลไีด ้
รายงานระหวา่งปี 2562 ถงึเดอืนเมษายน 2564 ในจํานวนนี�มจํีานวน 425 เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการจัดซื�อจัดจา้ง

สํานักงาน ANAC ไดย้กระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูใหด้ยี ิ�งขึ�นอยา่งตอ่เนื�องเพื�อใชก้บัโครงการวจัิยภาคประชาชน
ดงักลา่ว  ในปี 2559 หน่วยงานไดดํ้าเนนิการตามคํารอ้งฉุกเฉนิจากฝ่ายวชิาการและองคก์รพัฒนาเอกชน
โดยในปัจจบุนัเว็บไซตข์อง ANAC เผยแพรข่อ้มลูเปิดที�ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึหรอืดาวนโ์หลดเกบ็ไวใ้นรปูแบบ
ตา่ง ๆ รว่มกบัพัฒนาเครื�องมอืวเิคราะหข์อ้มลูที�ไมม่คีา่ใชจ้า่ยพรอ้มกระดานแสดงผลที�ใชง้านงา่ยเพื�อ
การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูธรุกจิ (Business Intelligence) และการตดิตามสญัญาณเตอืน
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https://www.transparency.it/mappa
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กระดานแสดงผลที�ปรากฏในเครื�องมอืรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูธรุกจิ (Business Intelligence)ของ ANAC

ภาพแรกเป็นกระดานแสดงผลจากฐานขอ้มลูการจัดซื�อจัดจา้งโครงการภาครัฐแหง่ชาต ิ(National Public Contracting Database:
BDNCP) แสดงจํานวนสญัญา หน่วยงานที�ทําสญัญา มลูคา่การประกวดราคาและผูป้ระกอบการ นอกจากนี�ยงัไดแ้สดงจํานวนและ

มลูคา่ของแตล่ะสญัญาดว้ย

ภาพที�สองแสดงจํานวนของสญัญาจัดชื�อจัดจา้งแบบเปิดโดยแบง่ตามแควน้ซึ�งใชเ้กณฑม์ลูคา่และจํานวนของสญัญาพรอ้มกบัราย
ละเอยีดการประกวดราคา

มติใิหมข่องสญัญาณเตอืนการทจุรติ

เครื�องมอืลา่สดุซึ�งนําขอ้มลูจากฐานขอ้มลูการทําสญัญาคอื แพลตฟอรม์สาธารณะเพื�อตดิตามความเสี�ยงของ

การทจุรติในระดบัทอ้งถิ�น ในการเปิดตวัเครื�องมอืเมื�อเดอืนกรกฎาคม 2565 นั�น นายจเูซฟ็เป บเูซยี
(Giuseppe Busia) ประธานของสํานักงาน ANAC ไดเ้ปรยีบเทยีบวา่ โครงการนี�เป็นเสมอืน "การปฏวิตันิอ้ย"
(“small revolution”) เนื�องจากตอ้งหาวธิวีดัการทจุรติแบบใหมซ่ึ�งไมเ่คยมมีากอ่น  เป็นที�รูด้วีา่วธิตีรวจจับ
และวดั

การทจุรติที�แมน่ยํานั�นเป็นงานที� “หนิ” มาก เนื�องจากการทจุรติมสีภาพการณท์ี�ซบัซอ้น มกีารปกปิดและปรับ
เปลี�ยนอยูต่ลอดเวลา
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ในระดบัสากลนั�นมเีครื�องมอืวดัการทจุรติมากมายเชน่ ดชันชีี�วดัการทจุรติ (Corruption Perceptions
Index) แตเ่ครื�องมอืเหลา่นี�ตอ้งอาศยัตวับง่ชี�เชงิอตัวสิยัหรอืตวับง่ชี�รวม เชน่ คดตีา่ง ๆ และประสบการณด์า้น
การ

ทจุรติที�นักธรุกจิเคยประสบตามที�ระบไุวใ้นเว็บไซตข์อง ANAC แมเ้ครื�องมอืเหลา่นี�มปีระโยชนแ์ตแ่นวทางที�

อติาลตีอ้งการคอื วธิกีารระบสุญัญาณเตอืนที�จะสะทอ้นใหเ้ห็นภาพการทจุรติที�ครบถว้น ซึ�งเครื�องมอืของ
ANAC นําตวับง่ชี�เชงิปรมิาณมากกวา่ 70 ขอ้มาประเมนิขอ้มลูสญัญาในอดตีรว่มกบัขอ้มลูทางสงัคม
เศรษฐกจิ และขอ้มลูบรบิทเพื�อประเมนิความเสี�ยงดา้นการทจุรติในระดบัจังหวดัและเขตการบรหิาร
สว่นทอ้งถิ�น แตล่ะแหง่ ทั �งนี�ความโปรง่ใสในระดบัทอ้งถิ�นถอืวา่ มคีวามสําคญัอยา่งยิ�งเนื�องจากผลกัดนั
นโยบายและ การปฏบิตัไิดด้กีวา่ระดบัชาต ิเว็บไซตข์อง ANAC นี�ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาตา่ง ๆ  เชน่ นักวชิาการ
นักเศรษฐศาสตร ์ผูพ้พิากษาตลอดจนผูทํ้างานกบัองคก์รพัฒนาเอกชนในประเทศอติาลแีละจากทั�วโลกได ้
จับมอืรว่มกนัออกแบบแนวทางของความรว่มมอืเชงิรกุนี�จงึชว่ยให ้ANAC พบตวับง่ชี�เชงิปรมิาณซึ�งตอ่ยอด
จากการศกึษาเชงิประจักษ์ และประสบการณใ์นภาคปฏบิตัทิี�เหมาะสม อกีทั �งยงัทําใหเ้กดิเครื�องมอืที�
เหมาะสมกบัผูใ้ชง้านที�หลากหลาย ทั �งในอติาลแีละตา่งประเทศอกีดว้ย

ตวับง่ชี� 17 ขอ้นี�วา่ดว้ยการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐโดยเฉพาะ ซึ�งเป็นภาคหนึ�งที�มคีวามเสี�ยงตอ่การทจุรติสงู
ที�สดุ   รายละเอยีดของตวับง่ชี�เหลา่นี�ศกึษาไดจ้ากเอกสารระเบยีบวธิขีอง ANAC กลา่วโดยยอ่ไดด้งันี�

1. สดัสว่นของจํานวนสญัญาที�หน่วยงานเจา้ของโครงการพจิารณาจากเกณฑว์า่ดว้ยขอ้เสนอที�เป็น

ประโยชนท์าง เศรษฐกจิมากที�สดุ (Most Economically Advantageous Tender: MEAT) ใน
ชว่งเวลาที�กําหนด

2. จํานวนของสญัญาจัดซื�อจัดจา้งที�เกดิจากวธิคีดัเลอืก (Negotiated Procedures) เทยีบกบั
สญัญาจัดซื�อจัดจา้งตามวธิเีปิด (Open Procedures)

3. มลูคา่ของสญัญาจัดซื�อจัดจา้งที�เกดิจากคดัเลอืก (Value of Negotiated Procedures) เทยีบ
กบัสญัญาทั �งหมด

4. สญัญาที�มกีารปรับเปลี�ยนเงื�อนไขขอ้ตกลง

5. สว่นตา่งของตน้ทนุเมื�อเทยีบจากมลูคา่ที�ประเมนิกบัมลูคา่ของโครงการขั �นสดุทา้ย

6. ความแตกตา่งระหวา่งระยะเวลาที�คาดวา่โครงการจะเสร็จสิ�นกบัระยะเวลาดําเนนิการจรงิ

7. สญัญาจัดซื�อจัดจา้งที�มกีารประกวดราคาแตไ่มไ่ดป้ระกาศแจง้ผล

8. จํานวนสญัญาของที�ไมไ่ดม้กีารแจง้การสิ�นสดุการทํางาน

9. จํานวนของสญัญาที�มผีูป้ระกวดราคารายเดยีว (Single-bid Procedures)
10. สดัสว่นของสญัญาที�มผีูป้ระกวดราคารายเดยีว (Single-bid Procedures)
11. จํานวนของสญัญาในกรณีที�มผีูป้ระกวดราคาหลายรายแตเ่จาะจงทําสญัญากบัรายเดยีว
12. สดัสว่นของสญัญาในกรณีที�มผีูป้ระกวดราคาหลายรายแตเ่จาะจงทําสญัญากบัรายเดยีว
13. สดัสว่นของจํานวนสญัญาที�ทํากบับรษัิทแตล่ะราย
14. ระยะเวลาที�ใชใ้นขั �นตอนการประกาศประกวดราคา
15. ระยะเวลานับตั �งแตก่ารประกาศประกวดราคาจนถงึประกาศชื�อผูช้นะการประกวดราคา
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16. จํานวนสญัญาที�มมีลูคา่เกอืบเทา่กบัเกณฑข์ั �นตํ�า 40,000 ยโูร
17. สดัสว่นของสญัญาที�มมีลูคา่ระหวา่ง 20,000 ถงึ 40,000 ยโูรเทยีบกบัสญัญาที�มมีลูคา่สงูกวา่

40,000 ยโูร

ผูใ้ชแ้พลตฟอรม์สามารถปรับคา่ถว่งนํ�าหนักของตวัชี�วดัแตล่ะขอ้ไดแ้ละใชต้วัคดักรองเพื�อใหแ้สดงผลเป็น

รายปี รายภาคอตุสาหกรรม ประเภทของการจัดซื�อจัดจา้งและรายแควน้ไดด้ว้ย

การแสดงผลของตวับง่ชี�ความเสี�ยงวา่ดว้ยการทจุรติการทําสญัญาจา้งภาครัฐในหมวดเครื�องมอืวดัคา่ความ

เสี�ยงการทจุรติใหม ่ของอติาลมีขีอ้มลูระดบัทอ้งถิ�นและระดบัแควน้ ตวัอยา่งเชน่ตวับง่ชี�ที� 17 แสดง
สดัสว่นของสญัญาที�มมีลูคา่ระหวา่ง 20,000 ถงึ 40,000 ยโูร (ตํ�ากวา่เกณฑ)์ เทยีบกบัสญัญาที�มมีลูคา่สงู
กวา่

 กระดานแสดงผลของ ANAC ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถศกึษาทบทวนรายละเอยีดของตวัชี�วดัความเสี�ยงตอ่การทจุรติทั �ง 17 ขอ้ นอกจาก

นี�ยงัสามารถแสดงผลเป็น
รายปี รายภาคอตุสาหกรรมและรายภมูภิาค  ภาพที�แสดงนี�เป็นการแสดงสดัสว่นของสญัญาที�มมีลูคา่ระหวา่ง 20,000 ถงึ 40,000 ยโูร

เมื�อเทยีบกบัสญัญาที�มมีลูคา่มากกวา่ 40,000 ยโูร

นอกจากการตดิตามการทจุรติอยา่งสมํ�าเสมอแลว้ การใชง้านที�สําคญัอกีประการหนึ�งที� ANAC คาดหวงัไวค้อื
การเปิดโอกาสใหห้น่วยงานรัฐระดบัทอ้งถิ�นไดม้ชีดุขอ้มลูที�มปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�นเพื�อนําไปใชจั้ดทําแผนงาน

สง่เสรมิคณุภาพ  ประจําปีกระบวนการนี�จะดําเนนิการชว่งตน้ปีงบประมาณราวฤดใูบไมร้ว่งและมกีารประเมนิ
จดุออ่นของฝ่ายบรหิารตอ่การทจุรติ   ดว้ยฐานขอ้มลูนี�ไมไ่ดม้ปีระโยชนก์บัรัฐเทา่นั�นแตส่ง่เสรมิใหเ้กดิ
ความโปรง่ใสและยกระดบัความเชื�อมั�นของประชาชนรวมทั �งการรับผดิชอบดว้ย จากการสมัภาษณป์ระธาน
ANAC (ANAC President Busia) นั�นแพลตฟอรม์นี�สามารถแสดงใหเ้ห็นภาพไดท้นัทวีา่ "การทจุรติสรา้ง
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ตน้ทนุ มหาศาลเนื�องจากมกีารฉกฉวยทรัพยากรของคนหมูม่ากไปใหค้นเพยีงหยบิมอืที�ผลกัภาระใหผู้อ้ ื�น
แบกรับแทน”

วสิยัทศันว์า่ดว้ยการกาํกบัดแูลขา้มพรมแดน

ความใฝ่ฝันของ ANAC ไมไ่ดจ้บที�พรมแดนของอติาลเีทา่นั�น  องคก์รไมเ่พยีงเห็นโอกาสที�จะนําวธิแีจง้เตอืน
ไป ใชก้บัประเทศอื�น ๆ  แตย่งัตอ้งการเชื�อมขอ้มลูการจัดซื�อจัดจา้งจากประเทศตา่ง ๆ ในยโุรปเขา้ดว้ยกนั
เพื�อใช ้วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูระหวา่งประเทศ (กระบวนการนี�อาศยัระบบแบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส์
(eForms) ใหมข่องสหภาพยโุรปที�นํามาใชเ้พื�อจัดเกบ็ขอ้มลูการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐในสหภาพยโุรปใหเ้ป็น
มาตรฐาน เดยีวกนัพรอ้มกบัแผนงานจัดทําพื�นที�ขอ้มลูจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐแหง่สหภาพยโุรป (European
Public Procurement Data Space))

สํานักงาน ANAC ไดนํ้าเทคโนโลยมีาใชเ้พื�อปรับระบบขอ้มลูของอติาลใีหเ้ป็นระบบดจิทิลัไดง้า่ยซึ�งจะสง่ผล
ให ้สามารถตดิตามเสน้ทางการเงนิที�โอนขา้มประเทศเพื�อซื�อสนิคา้จา้งงานและบรกิารภาครัฐในสหภาพยโุรป
และ

ในตา่งประเทศไดท้นัท ี การดําเนนิการในดา้นนี�รวมถงึการปรับปรงุวธิเีผยแพรข่อ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ขอ้มลู OCDS ซึ�งเป็นระบบสากลเพื�อกําหนดโครงสรา้งขอ้มลูสําคญัและเอกสารขั �นตอนการทําสญัญาจัดซื�อ
จัดจา้งภาครัฐที�ใชใ้นประเทศตา่ง ๆ  กวา่ 50 ประเทศ ขอ้มลูตามมาตรฐาน OCDS นี�เขา้ถงึไดโ้ดยใชร้ปูแบบ
API หรอืดาวนโ์หลดในรปูแบบ JSON

สิ�งหนึ�งที�เป็นวสิยัทศันสํ์าคญัของ ANAC ในการสง่เสรมิเพื�อใหเ้กดิความโปรง่ใสยิ�งขึ�นกค็อื โครงการที�
สนับสนุน ใหป้ระชาชนสามารถตดิตามการใชง้บประมาณที�เกี�ยวขอ้งกบักองทนุฟื�นฟหูลงัวกิฤตโิควดิของ
อติาล ี(NRRP) ได ้ องคก์รมุง่จะหาแนวทางที�ดใีนการกํากบัดแูลการใชจ้า่ยงบประมาณเพื�อการฟื�นตวัซึ�ง
ครอบคลมุไมเ่พยีง

พื�นที�ประเทศอติาลเีทา่นั�นแตย่งัรวมถงึพื�นที�อื�นในสหภาพยโุรปดว้ย สํานักงาน ANACไดป้ระสานงานกบั
องคก์ร เฝ้าระวงัภาคประชาสงัคม และหน่วยงานภาครัฐตา่ง ๆ ซึ�งรวมถงึสถาบนัตรวจการสงูสดุ กระทรวง
การคลงั หน่วยงานตอ่ตา้นองคก์รอาชญากรรม (Anti-mafia Agency) หน่วยงานสรรพากร และหน่วยงาน
สง่เสรมิดจิทิลั (Digital Transformation Agency) เพื�อเกบ็รวบรวม เผยแพรแ่ละวเิคราะหข์อ้มลูเสน้ทาง
การเงนิแบบเต็มรปูที� เกี�ยวขอ้งกบัโครงการฟื�นฟตูา่ง ๆ  ซึ�งยกระดบัการตดิตามเสน้ทางการเงนิไดด้แีละ
โปรง่ใสมากขึ�น (รวมถงึ ตดิตามดา้นระยะเวลาการทําสญัญาโครงการและระยะเวลาการดําเนนิการตามสญัญา
ของโครงการ NRRP) ดว้ยเงนิทนุสนับสนุนจากสหภาพยโุรปสง่ผลใหแ้ผนการฟื�นฟมูลูคา่สองแสนลา้นยโูร
ของอติาลจีะนําไปพัฒนา เมอืงและหมูบ่า้นตา่ง ๆ  ในประเทศ  รวมถงึปรับปรงุโครงสรา้งการคมนาคมและ
โครงการที�ยั�งยนือื�น ๆ  ในการสง่เสรมิใหเ้กดิเปลี�ยนแปลงเหลา่นี�รว่มกบัการนําขอ้มลูไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ
ของภาคประชาสงัคม  อติาลไีดนํ้าระบบนี�ไปเสรมิเขา้กบัแผนกรอบการทํางานเพื�อรัฐบาลโปรง่ใส (Open
Government Framework) โดยการสะทอ้นเจตนารมณข์อ้นี�ไวใ้น แผนการทํางานระดบัชาติ
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https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-procurement/eforms_en#:~:text=eForms%20are%20an%20EU%20legislative,notices%20from%20across%20the%20EU.
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-procurement/eforms_en#:~:text=eForms%20are%20an%20EU%20legislative,notices%20from%20across%20the%20EU.
https://app.swapcard.com/event/eu-open-data-days/planning/UGxhbm5pbmdfNzM0MTUz
https://app.swapcard.com/event/eu-open-data-days/planning/UGxhbm5pbmdfNzM0MTUz
https://dati.anticorruzione.it/opendata/ocds_en
https://dati.anticorruzione.it/opendata/ocds_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698847/EPRS_BRI(2021)698847_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698847/EPRS_BRI(2021)698847_EN.pdf
http://eventipa.formez.it/node/365711
http://eventipa.formez.it/node/365711
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/03/Italy_Action-Plan_2021-2023_December_EN.pdf


ในที�ประชมุภาคสีมาชกิความรว่มมอืเพื�อการเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Government Partnership
Summit) เมื�อปีที�ผา่นมานั�น   นายจเูซฟ็เป บเูซยี (Giuseppe Busia) ประธานของ ANAC ไดก้ลา่ว
วา่ “ขอ้มลูจะไม ่เกดิขึ�นถา้หากไมม่คีนในชมุชนและผูเ้กี�ยวขอ้งนําไปใชง้าน และถา้หากขอ้มลูนั�นไมไ่ดส้รา้ง
คณุคา่ในสว่นของ องคค์วามรู”้  ดว้ยเหตนุี�เราจะตอ้งทํางานอยา่งตอ่เนื�องเพื�อสง่เสรมิใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดม้สีว่น
รว่มยิ�งขึ�นผสมผสาน กบัการสรา้งเครื�องมอืบิ�กดาตา้ (Big Data) เหมอืงขอ้มลู การเรยีนรูข้องระบบ
(Machine Learning) และ ปัญญาประดษิฐ ์ (Artificial Intelligence) เพื�อสรา้งตวับง่ชี�และเปลี�ยนขอ้มลูให ้
เป็นองคค์วามรูท้ี�มปีระโยชน ์ซึ�งนําไปใชซ้ํ�าได”้

นายจเูซฟ็เป บเูซยี (Giuseppe Busia)  ประธานของ ANAC  (ที�มา: ANAC)

การยกระดบัความรว่มมอืใหเ้ป็นรปูธรรม

หากคดงีานแสดงสนิคา้มลิาน (Milan Expo) คอื การลงสนามสอบครั�งแรกของ ANAC แผนการฟื�นฟปูระเทศ
หลงัโควดิกเ็ป็นบททดสอบสําคญัของรัฐบาลอติาลชีดุใหมใ่นการฟื�นฟคูวามเชื�อมั�นตอ่สถาบนัภาครัฐและ

สรา้ง ระบบที�สรา้งสรรคแ์ละโปรง่ใสเพื�อใหแ้น่ใจวา่ ไดนํ้าเงนิภาษีของประชาชนไปใชไ้ดอ้ยา่งคุม้คา่เชน่กนั
ดว้ยฐาน ขอ้มลูขนาดมหมึาของ ANAC บวกกบัประสบการณแ์ละการเปิดรับพันธมติร จงึถอืวา่เป็นดั�งขมุพลงั
ผลกัดนั

เป้าหมายเหลา่นี�  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อนํามาใชต้อ่สูโ้ดยจับมอืกบัผูม้บีทบาทตา่ง ๆ  ทั �งในภาครัฐและนอก
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https://www.anticorruzione.it/-/il-presidente-busia-al-global-summit-della-open-government-partnership
https://www.anticorruzione.it/-/il-presidente-busia-al-global-summit-della-open-government-partnership


ภาครัฐอยา่งตอ่เนื�อง แผนตอ่ตา้นการทจุรติฉบบัใหมซ่ึ�งกําหนดทศิทางการบรหิารประเทศเพื�อลดการทจุรติ

สง่เสรมิใหเ้กดิความโปรง่ใสและสรา้งความแน่ใจวา่ จะสรา้งประโยชนแ์กส่าธารณชนอยา่งไรนั�นเป็นผลจาก
การจับมอืกบัภาคประชาสงัคมและตั �งอยูบ่นหลกัฐานขอ้มลูของ ANAC วา่ แนวทางที�ดนัี�นมลีกัษณะอยา่งไร
ดว้ย  นอกจากนี� ANAC ยงัไดส้รา้งพอรท์ลัสง่เสรมิความโปรง่ใส (single Transparency Portal) ที�เป็นชอ่ง
ทาง เบ็ดเสร็จสําหรับประชาชนในการตดิตามกจิกรรมและแสดงความคดิเห็นตอ่กจิกรรมหน่วยงานภาครัฐอกี
ดว้ย

“ถา้จัดระบบใหด้แีละกําหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสม  ความโปรง่ใสไมใ่ชส่ ิ�งที�ทําใหร้ะบบบรหิารภาครัฐ
เชื�องชา้ แตเ่ป็นสิ�งที�สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มและเขา้ถงึบรกิารตา่ง ๆ  ไดม้ากยิ�งขึ�น ดงันั�นนี�จงึ
เป็นสิ�งที�ทําใหแ้น่ใจวา่ มกีารเคารพสทิธพิื�นฐานของประชาชนอยา่งครบถว้น”

นายจเูซ็ฟเป บเูซยี (Giuseppe Busia) ประธาน ANAC

“การสง่เสรมิความโปรง่ใสเป็นหนึ�งในวธิสํีาคญัเพื�อตอ่ตา้นการทจุรติและการจัดการที�ไรป้ระสทิธภิาพที�
สําคญั" นายบเูซยีกลา่ว  “ถา้จัดระบบใหด้แีละกําหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสม  ความโปรง่ใสไมใ่ชส่ ิ�งที�ทําให ้
ระบบบรหิารภาครัฐเชื�องชา้แตเ่ป็นสิ�งที�สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มและเขา้ถงึบรกิารตา่ง ๆ  ไดม้ากยิ�ง
ขึ�น  ดงันั�นนี�จงึเป็นสิ�งที�ทําใหแ้น่ใจวา่ มกีารเคารพสทิธพิื�นฐานของประชาชนอยา่งครบถว้น”

การกําหนดใหค้วามรว่มมอืระหวา่งภาครัฐกบัภาคธรุกจิและองคก์รประชาสงัคมตา่ง ๆ  ดงักลา่วใหเ้ป็นรปูธรรม
นั�นถอืวา่เป็นเป้าหมายระยะยาวที�คุม้คา่อยา่งมาก  แตจ่ะเป็นไปไดต้อ้งอาศยัทั �งผูม้คีวามรูค้วามสามารถและผู ้
ที�คอยจับตาเฝ้าระวงัอยา่งจรงิจังเพื�อใหโ้ครงการภาครัฐโปรง่ใส ปลอดจากกลุม่อาชญากรและการทจุรติ

องคก์าร OCP ใครข่อขอบคณุสํานักงานตอ่ตา้นการทจุรติแหง่อติาล ี (National Anti-Corruption Agency
ANAC) และ Federico Morando จาก ContrattiPubblici.org ที�อนุเคราะหสํ์าหรับบทความนี�
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