ก

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและแนวทางในการจัดการและปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลัง เกิดขึ้นและดําเนินการจนสําเร็จลงไดดวยวิสัยทัศน ความ
เพียร และความรวมมือรวมพลังของบุคลากรจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ หลายฝาย
จนมิอาจกลาวนามและกิตติคุณไวไดหมด ณ ที่นี้
คณะวิจัยขอขอบพระคุณผูแทนจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา อุทยานิน (ผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง) นางสาวสิทธิรัตน รัตนโชติ (ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง)
นางสาวชุณหจิต สังขใหม (รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง) นางกรศิริ พิณรัตน (อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร กรมศุลกากร) นายสมชัย สัจจพงษ (ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) นางสมณีย มงคลโภชน
(รองอธิบดีกรมสรรพสามิต) นายสาธิต รังคสิริ (อธิบดีกรมสรรพากร) นายสุวิชญ โรจนวานิช (รองผูอํานวยการ
สํา นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ) นางปานทิ พ ย ศรี พิ ม ล (รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) นางอุไรวรรณ โชติกกําธร (ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมธนารักษ) และนายตอตระกูล ยมนาค
(นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ) ที่ยอมสละเวลาอันมีคา อนุญาตใหดําเนินการ
สัมภาษณ ซึ่งทําใหไดรับขอมูลในเชิงลึก และแนวคิดในดานตางๆ ที่เปนประโยชนอยางมากตอโครงการวิจัย ฯ
นอกจากนี้ คณะผู วิจั ย ขอขอบคุณ ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู วิพ ากษ สํา หรั บ งานวิจั ย นายสุ ทธิ สุน ทรานุ รัก ษ สัง กั ด
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และนายพนมพัทธ สมิตานันท สังกัดสถาบันพระปกเกลา ที่ใหขอเสนอแนะซึ่งเปน
คุณประโยชนตอการปรับปรุงแกไขงานวิจัยดังกลาวใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ที่ ป รึ ก ษาโครงการวิ จั ย ฯ นางสาวพนอศรี ถาวรเศรษฐ และนางสาวกรรณิ ก าร
เอกเผาพันธุ ที่ใหคําปรึกษาที่มีคุณคาตอการพัฒนาการเรียนรูและใหการสนับสนุนการดําเนินงานทุกขั้นตอนของ
คณะนักวิจัยใหสามารถดําเนินไปไดอยางดีจนสําเร็จลุลวงอยางเรียบรอย จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไวใน
โอกาสนี้

คณะผูวิจัย

ข
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การทุจริตคอรรัปชันถือเปนปญหาใหญของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ซึ่งผลการ
สํารวจดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน 20 อันดับแรก ประจําป พ.ศ. 2554 ของประเทศในภูมิภาค
ASIA PACIFIC ที่สํารวจจากทัศนะหรือการมองภาพจากกลุมนักธุรกิจและประชาชนทั่วไป พบวา
ภาพลักษณการคอรรัปชันที่ดูโปรงใสมากที่สุด 5 ลําดับแรกของภูมิภาค ASIA PACIFIC ไดแก
นิวซีแลนด เปนประเทศที่มีดัชนีชี้วัดสูงที่สุดในภูมิภาคและเปนลําดับที่ 1 ของโลก รองลงมาไดแก
สิงคโปร ออสเตรเลีย ฮองกง และญี่ปุน ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 15 ของกลุม
ประเทศ ASIA PACIFIC และอยูในลําดับที่ 80 ของโลก ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาพลักษณคอรรัปชันของ
ประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ASIA PACIFIC แลวอยูในเกณฑที่ต่ํากวาประเทศ
เพื่อนบานอื่นๆ เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต มาเกา มาเลเซีย จีน ภูฏาน และบรูไน
จากผลการสํ า รวจที่ ก ล า วมาข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า ระดั บ ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น
ในประเทศไทยยังคงมีอยูในระดับสูง และการแกไขปญหาดังกลาวยังคงตองศึกษาแนวทางที่เหมาะสม
ตอไป ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยสวนใหญเกิดมาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมือง
ที่มีลักษณะผูกขาดอํานาจอยูในมือคนกลุมนอยที่มีทั้งทุนความรู อํานาจทางการเมือง อํานาจในการ
ครอบงําขอมูลขาวสาร ขณะที่ประชาชนบางสวนมีฐานะยากจน การศึกษาต่ํากวาเกณฑ การเขาถึง
ขอมูลขาวสารมีจํากัด รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเลนพรรคเลนพวก เปนผูชอบอยูใตความ
อุปถัมภ หวังพึ่งพาคนที่รวยกวาหรือมีอํานาจมากกวามาชวยแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ ใหกับตน
มากกว า ที่ จ ะเข า ใจเรื่ อ งสิ ท ธิ ห น า ที่ ข องพลเมื อ งและความเป น ธรรมในระบอบประชาธิ ป ไตยที่
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง นอกจากนี้สวนราชการไทยมักจะมีเสียงวิพากษวิจารณจากหลายๆ
สื่อเกี่ยวกับการแสดงบทบาทหนาที่ที่มีการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งในปจจุบันการทุจริตในระบบราชการ
เกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกตางจากเดิมและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนองคกร
หลักที่มีหนาที่ในการจัดหาเงินและจัดสรรเงินใหกับองคกร และหนวยงานตางๆ จึงตองมีบทบาท
เกี่ยวของโดยตรงในการตรวจสอบการใชงบประมาณใหนําไปใชอยางถูกตอง มีความโปรงใส และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการพัฒนาและความเปนอยูที่ดีของประชาชนในประเทศ
ดวยเหตุนี้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีภารกิจ
เกี่ ย วกั บ การเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดา นการคลั ง ระบบการเงิ น รวมทั้ ง
เศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศและเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล จึงไดดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและ
แนวทางในการจั ด การและป อ งกั น การทุจ ริ ต คอร รั ป ชั น ของสว นราชการในกระทรวงการคลั ง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตคอรรั ปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในหนวยงาน
สังกัดกระทรวงการคลัง ศึกษาปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รัฐในหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ศึกษากรณีตัวอยางการทุจริตคอรรัปชันของประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค ตลอดจนศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง

ค
คณะผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในกรม
ตางๆ ในสังกั ดกระทรวงการคลั ง จํานวน 396 ตัว อยาง และใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร
ระดับสูงในกรมตางๆ ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการ และองคกรอิสระ/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
อีกจํานวน 10 ราย โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเจาะลึกแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล ซึ่งการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical
Software) สําหรับขอมูลในการสัมภาษณวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ประเด็นปจจัย ที่เอื้อใหเกิด การทุจริตคอรรัปชันที่ใชในการศึกษานั้น กลุมตัวอยางเห็นวา
ทุกปจจัยเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูใน
ระดับมาก โดยสรุปไดดังนี้
ปจจัยหลัก
1. ปจจัยภายใน
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ
3. ปจจัยดานสังคม

4. ปจจัยดานวัฒนธรรม
5. ปจจัยดานการเมือง

6. ปจจัยดานระบบราชการ
7. ปจจัยดานกฎหมายและ
ระเบียบวินัย
8. ปจจัยดานการตรวจสอบ
9. ปจจัยดานอื่นๆ

ประเด็นที่เอื้อใหเกิดตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด
ความลุมหลงในอํานาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงทําใหหลงระเริง
ในการใชอํานาจและแสวงหาผลประโยชนของคนในสังคม
รายไดนอยไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
คานิยมของสังคมไทยที่เนน เรื่องวัตถุนิย ม ความมั่งคั่งร่ํารวย
ทําใหบุคคลนั้นไดรับการยอมรับในสังคม และสภาพแวดลอม
ทางสั ง คมเกี่ ย วกั บ การความปรารถนาอยากได เ งิ น ทองเพื่ อ
นํามาซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในชีวิตประจําวัน
แสดงออกในทางฟุมเฟอย
วัฒนธรรมนายกับลูกนองในลักษณะ “น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา”
เพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน
อิ ท ธิ พ ลจากการครอบงํ า ของข า ราชการระดั บ สู ง กว า และ
นักการเมือง และการเลน พรรคเลน พวก อุป ถัมภค้ําชูกัน
ระหวางนักการเมือง เอกชน และขาราชการ
การมีตําแหนงหนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําความผิด
การละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
การขาดความจริงจังในการจัดการแกไขการทุจริตคอรรัปชัน
ของรัฐ
การมีภาระหนี้สิน ชอบหยิบยืมเงินของผูอื่นใชเปนประจํา และ
พฤติกรรมการติดพนัน ชอบเที่ยวเตร

ง
ในขณะที่ประเด็นลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงานมากที่สุดไดแก การใช
อํานาจตําแหนงเอื้อประโยชนใหบริษัท/สถานประกอบการของตนเองและพรรคพวก การทําสัญญา
จางหรือใหสัมปทานพรรคพวกผูสนับสนุน และผูมีอํานาจ และการสรรหาประโยชนรวมกันระหวาง
กลุมประโยชนกับขาราชการ โดยแนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรับชัน ที่กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก การสงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการ
เลือกตั้งทุกระดับ ไมวาในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรูความสามารถ
มีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศ และการเรงปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ
ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อใหกลไกการทํางานของ
กฎหมายการศึกษา ระบบขอมูลขาวสารเกิดความเปนธรรม โปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอ
ประชาชนสวนใหญเพิ่มขึ้น
ผลการสัมภาษณผูบริ หารระดับสูงของกระทรวงการคลัง และนักธุรกิจเอกชนตางเห็นวา
สถานการณ และรูปแบบปญหาการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง มีจํานวนไมมาก และเกิดขึ้น
เฉพาะกับขาราชการบางคนบางกลุมเทานั้น โดยการทุจริตดังกลาวมีทั้งการกระทําแบบตั้งใจและไม
ตั้งใจ ซึ่งการทุจริตแบบตั้งใจ จะอาศัยชองโหวของกฎหมายหรือระเบียบขั้นตอนของทางราชการใน
การใช ดุ ล ยพิ นิ จ เพื่ อ ให ต นหรื อ ผู อื่ น ได ป ระโยชน โ ดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย เช น การรั บ เงิ น
ใตโตะ เพื่อลดภาระภาษีใหกับผูนําเขาโดยในขั้นตอนการตรวจสอบสินคามีการสําแดงใหเห็นวาสินคา
ที่อยูดานหนาของคอนเทนเนอรเปนสินคาราคาถูกแตสินคาขางหลังตูเปนสินคาหรู ราคาแพง หรือ
เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ เปนตน สวนปจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชันในหนวยงาน ผูใหสัมภาษณสวนใหญตางเห็นวาคนเปนปจจัยหรือสาเหตุสําคัญของการเกิด
ทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย มากกวา ระบบ ระเบียบที่มีชองโหว โดยพบวาคนที่มีพฤติกรรมไมดี
คิดชั่ว เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง จะใชเหตุผลอื่นๆ เปนขออางในการกระทําผิด เชน การ
มีรายไดนอย ตองการการยอมรับมีหนามีตาทางสังคม อยางไรก็ตาม สวนใหญเห็นวาปจจัยหรือสาเหตุ
อื่นๆ ที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน ไดแก คานิยมหรือวัฒนธรรมการรับคาน้ํารอนน้ําชา อิทธิพล
ของการเมือง และการขาดระบบการตรวจสอบที่ดี เปนตน
แนวทางการปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงานในมุมมองของผูบริหาร
ที่ ให สั มภาษณ ตา งเห็ น ว า ควรเริ่ มตั้งแตร ะดับ บุคคล เชน คัดเลือกสรรหาคนดีเขามารับ ราชการ
การพิ จารณาคาตอบแทนของขาราชการที่ ไมควรนอยกวาเอกชนเกินไป การเนน ย้ําคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริต และสรางจิตสํานึกดานการใหบริการที่ดีและโปรงใส และผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดี
เปนตน ระดับหนวยงาน เชน การแกไขกฎระเบียบที่ซ้ําซอน ลาสมัย มีชองโหว โดยแกกฎ ระเบียบ
ใหตรงไปตรงมา ชัดเจน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การลงโทษผูกระทําผิด
อยางจริงจั ง การปรั บโครงสร างกระบวนการตรวจสอบ อาทิ การเพิ่มจํานวนอัตรากําลังดานการ
ตรวจสอบ การใหภาคสาธารณะเขามีสวนรวมตรวจสอบ และในระดับประเทศ เชน การกําหนดให
การแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนวาระของชาติหรือกระทรวง ใหมีการตรวจสอบจากภาคสังคม
และการกดดันทางสังคม เชน การนําเสนอขาวการทุจริต หรือใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการเสนอ
ตรวจสอบการดําเนินงานของกรมจัดเก็บภาษี หรือกรณีการจัดซื้อจัดจางนั้น อาจใหมีการทําสัตยาบัน
ร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ผู ม ายื่ น ซอง (เอกชน) ว า จะไม มี ก ารทุ จ ริ ต และให มี ผู
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สังเกตการณในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งผูสังเกตการณตองทําสัตยาบันวาจะไมนําขอมูลทางธุรกิจ
ของเอกชนไปเปดเผย เปนตน
สําหรับมุมมองของนักธุรกิจเอกชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
เห็นวากระทรวงการคลังไมมีการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง ซึ่งอาจเนื่องจากมี
โครงการน อยมาก จึ งไม มี โ อกาสหรื อช อ งทางการทุ จ ริ ต อยา งไรก็ ต าม เห็น วา ป ญ หาการทุจ ริ ต
คอรรัปชันในปจจุบันเกิดขึ้น ทั่วไปทุกแหง และเกิดจากการที่สังคมปลอยปละละเลยจนกลายเปน
โรครายที่อยูในทุกภาคสว นของบานเมือง ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณมีขอเสนอตอการปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน โดยเฉพาะโครงการกอสรางของภาครัฐ คือ รัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารและใหมีผูมารวม
รับรู รวมแขงขันจํานวนมาก และตองทําใหผูเขารวมดังกลาวเชื่อถือวาจะไดรับการพิจารณาอยาง
เป น ธรรม นอกจากนี้ ใ นมุ ม มองของเครื อ ข า ยต อ ต า นการคอร รั ป ชั น ถ า เห็ น ว า การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันจะสําเร็จไดนั้น จะตองเริ่มจากผูนําที่เด็ดเดี่ยว เอาจริงเอาจัง และ
ถ า พบว า มี ค วามผิ ด ต อ งลงโทษอย า งจริ ง จั ง และเด็ ด ขาด รวมทั้ ง ต อ งทํ า ให ป ระชาชนตื่ น ตั ว เห็ น
ความสําคัญของปญหาดังกลาวเพื่อสรางแนวรวมที่มีพลังในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศใหหมดสิ้นไป
ขอเสนอแนะ
1. มาตรการและแนวทางการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ในระดับบุคคล ไดแก
การสรางเครื่องมือที่สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เขารับ
ราชการ การทําประมวลจริยธรรมภายในองคกรอยางกวางขวาง และเปนมาตรฐานเดียวกัน และการ
สรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมของหนวยงาน โดยมุงเนนความซื่อสัตยสุจริตและ
หน าที่ของบุคลากรภาครั ฐ ในการใหบ ริการหรือรับใชป ระชาชน ตลอดจนมุงเนน การตอตานการ
คอรรัปชัน และผูบริหารทุกระดับเปนแบบอยางที่ดี และการพิจารณาปรับปรุงคาตอบแทนของ
บุคลากรภาครัฐใหสอดคลองกับภาวะคาครองชีพที่แทจริง เปนตน ในระดับหนวยงาน ไดแก การสราง
เครือขายระหวางภาครัฐและภาคอื่นๆ ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เชน การใหความชวยเหลือ
ดานทุนสนับสนุนแกภาคเอกชนหรือประชาชนในการกอตั้งศูนยหรือเครือขายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน หรือการแสวงหาความรวมมือกับธุรกิจเอกชนในการปองกันการคอรรัปชัน การสรางความ
ตระหนักรูใหกับประชาชนถึงความเลวรายของการคอรรัปชัน ผานสื่อสารมวลชน เพื่อดึงมาเปนแนว
รวมตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการตามที่กฎหมายกําหนด
อยางเปนรูปธรรม และการกําหนดใหทุกสวนราชการตองทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน แลว
นําผลที่ไดไปปรับปรุง และพัฒนาหนวยงานตอไป มีการใหรางวัลสําหรับหนวยงานที่มีระดับความ
โปรงใสมากที่สุด เพื่อเปนแบบอยางใหกับหนวยงานอื่น เปนตน และในระดับประเทศ ไดแก การสราง
เครือขายภาคราชการที่เขมแข็งในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ เพื่อกระตุนและผลักดัน
รัฐบาลในการใหความสําคัญและเอาจริงเอาจังตอการจัดการปญหาการทุจริตคอรรัปชัน และการใช
สื่อสารมวลชนในการปลูกจิตสํานึกของคนในสังคม โดยใหเนนทําสื่อรูปแบบภาพยนตรหรือละคร
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ที่สะทอนแนวคิดใหประชาชนเห็นวาสังคมมีความดีมากกวาความชั่ว และความดีจะชนะความชั่วเสมอ
เพื่อใหความดีงามซึมซับในจิตใจของประชาชน เปนตน
2. มาตรการและแนวทางการจัดการการทุจริตคอรรัปชัน ในระดับบุคคล ไดแก การ
ลงโทษผูกระทําผิดโดยไมคํานึงถึงความเปนพวกพอง เพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยาง และการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในหนวยงานที่มีความเสี่ยงตอการทุจริต โดยกําหนดให
อยูในตําแหนงหรือปฏิบัติงานไมเกิน 4 ป ในระดับหนวยงาน ไดแก การปรับปรุงกฎหมาย ระบบ
ระเบียบในการปฏิบัติงานที่เอื้ออํานวยตอการทุจริต การลดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ
ลงโทษบุ คลากรภาครั ฐ กรณี การทุ จ ริต และเพิ่ มโทษให ห นั ก การจัดตั้ งศูน ยรับ เรื่องรอ งเรีย นที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยตอบสนองอยางรวดเร็ว และรักษาความลับของผูรองเรียนอยางเขมงวด เปนตน
ในระดับประเทศ ไดแก การปรับโครงสรางระบบการตรวจสอบของทุกสวนราชการ เพื่อลดหนวยงาน
ที่มีบทบาทหนาที่ซ้ําซอนกัน และใชเวลาในการดําเนินการมาก และกรณีที่สวนราชการใดมีดัชนีชี้วัด
ความโปรงใสของหนวยงาน ควรใหมีความยึดหยุนในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อลดตนทุน
ค า ใช จ า ยด า นการตรวจสอบ และทํ า ให ภ ารกิ จ ด า นการตรวจสอบของภาครั ฐ มี เ วลาให กั บ การ
ตรวจสอบโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายเงินงบประมาณจํานวนมาก และการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดการและตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน และการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับเงินทุนของพรรคการเมือง เชน Political
Funds Control Act (แบบประเทศญี่ปุน) เพื่อตอตานการใหเงินบริจาคพรรคการเมือง/นักการเมือง
แบบผิดกฎหมายจากบริษัทเอกชน เปนตน
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Executive Summary

Corruption has remained a major problem in Thailand for a long period of
time, as the ranking of corruption indicator for the first 20 position in the Asia Pacific region
surveyed from the business sector and general population showed that amongst the top 5
most transparent countries in Asia Pacific, New Zealand has the most transparent image in
terms of corruption indicator followed by Singapore, Australia, Hong Kong, and Japan,
respectively. Thailand, currently ranking at 15th in the region and 80th in the world
demonstrate that corruption image of Thailand is sub-standard when compared to
neighboring countries namely, Singapore, Hong Kong, South Korea, Macao, Malaysia, China,
Bhutan, and Brunei Darussalam.
It is therefore crucial that the problem has to be addressed.
Fundamentally, the root cause of the problem arises from the Monopoly attribute of the
Political Economic System, where the minority of the people who substantially has the
monopoly wealth and political power to manipulate the news and information while the
other has limitation of access to financial, education and information. Moreover the norm of
the Thai culture is geared towards favoritism rather than on a merits system. The civil service
system is often criticised from the media for its abuse of power and corruption and this has
been on an increasing trend. In light of this, Ministry of Finance, which one of its primary role
is the fund and finance government agencies must the active role in examine the rightful
used of the national budget with highest level of transparency and efficiency.
Fiscal Policy Office, as one of the Ministry of Finance agency whose its role
is to make fiscal, financial, macroeconomic and international economic policies
recommendation to foster sustainable economic development with corporate governance
has commence the research on “What factor leads to corruption and remedy and prevention
measures to Ministry of Finance’s agencies corruptions. The scope of the research is to
investigate the model of corruption and the factor that leads to corruption of civil servant
under Ministry of Finance as well as civil service system from the neighbouring countries and
policy recommendation in terms of remedy and prevention measures.
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The research group used the combined research methods of qualitative
and quantitative and used 396 samples from Ministry of Finance including in-depth interview
the high ranking executives, stakeholders and related agencies. The instruments used were
questionnaires and interviews where the results were processed with statistical software and
content analysis, respectively. The results can be summarized as follows.
The factor that leads to the corruption can be include, addition and
abusive of power in high ranking status, insufficient income, materialistic and desire to be
accepted in the common society, the mutual benefit culture between boss and subordinates
relation, political influence and favoritism, lack of proper investigation, other factors including
borrowing and gambling.
The common form of corruption of agencies is to abusive of power from
the official position to benefit the companies of individual as well as friends and families, in
terms of contract, License of mutual benefits. The suggested solution and prevention
measures include education the general public of the means to corruption and how to elect
a moral leader in both local and national level to the administration. In addition, to further
reform rules and regulation, governmental, educational and media system to enhance the
transparency and efficiency of information for the general public.
The interview from the high ranking official of Ministry of Finance, private
sector leaders do agreed that corruption problem under Ministry of Finance do not occurred
frequently and only happened to minority of the official and are both intentional and
unintentional. In terms of the intentional corruption, tends to occurred from the loophole of
the rules of law and regulation. The primary root cause is mainly arises from immoral human
discretion to benefit themselves, and their friends and families rather than to uphold what is
best for the country. Other factors include norms of commission taking, political influence,
and lack of corporate governance.
The preventive measures should begin at the personal level, which is to
recruit moral person to be civil servant, moral enforcement, improve public sector returns to
be on par with those of private sectors, to use moral executive leader as role model. In
terms of organization level, the rules and regulation should be reformed to be more
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simplified and clear, encourage the rotation of personnel, strict punishment for those who
corrupted, and improve the corporate governance system and to allow for the general public
to participate in. At the national level, corruption should be regarded as national agenda, to
raise the concern of corruption through the media, and social punishment.
In term of private sector representatives, the findings showed that there is
no corruption in terms of construction projects at the Ministry of Finance due to small size of
projects but it was agreed that there are many corruptions of the same nature taking place in
Thailand. Therefore the public sector must reveal all available information for bidder and to
ensure that the auction process be considered fairly. Moreover, the private sector
representatives agreed that if prevention and suppression measure is to be successful then it
must begin with determined and discipline leader who does not hesitate to impose
maximum punishment to those who corrupt and to alert the public awareness of the
importance of the problem.
Policy Recommendation
1. Preventive measure against corruption at personal level is to have a
proper instrument to recruit honest and moral person into civil service system and to
Streamline Ethical and moral attributes of the staff and apply as the best practice or the
code of conducts of the organization. At the organization level, high ranking official to lead a
good role model, and public sector returns should be increase to the close level of private
sector to truly reflect the cost of living. Each agency should establish a division to supervise
and suppress the problem related to corruption. At the national level, creating a network of
civil service against corruption, awards the most transparent agency to promote as role
model to others and increase public awareness on corruption.
2. Suppressive measure against corruption at personal and organization
level is to impose punishment against the corrupted regardless of the relation, and to
frequently rotate official at the post susceptible to corruption (less than 4 years term),
establish a proper division to serve as a center for taking complaint on corruption. At national
level, restructuring the civil service system to reduce unnecessary and repetitive roles and
steps, increase flexibility to manage allocated budget to reduce budget for audition on

ญ
corruption. In addition, establish a network of public, private and general public to act against
corruption as well as to establish a law against private sector donation to the political party
similar to the Political Funds Control Act of Japan.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การทุจริตคอรรัปชันถือเปนปญหาใหญของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน และนับวันยิ่ง
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซอน สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ
ประเทศของรั ฐ บาลในระยะยาวได ซึ่ ง การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ในประเทศไทยหากดู จ ากดั ช นี ชี้ วั ด
ภาพลักษณการคอรรัปชัน (Corruption Perception Index) ที่องคกรเพื่อความโปรงใสระหวาง
ประเทศ (Transparency International) สํารวจจากทัศนะหรือการมองภาพจากกลุมนักธุรกิจและ
ประชาชนทั่วไปเปนประจําทุกป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน 20 อันดับ ประจําป พ.ศ. 2554 ของกลุมประเทศ ASIA
PACIFIC
อันดับโลก
อันดับในภูมิภาค
ประเทศ
CPI 2011 SCORE
1
1
New Zealand
9.5
5
2
Singapore
9.2
8
3
Australia
8.8
12
4
Hong Kong
8.4
14
5
Japan
8.0
32
6
Taiwan
6.1
38
7
Bhutan
5.7
43
8
Korea (South)
5.4
44
9
Brunei
5.2
46
10
Macau
5.1
60
11
Malaysia
4.3
69
12
Samoa
3.9
75
13
China
3.6
77
13
Vanuatu
3.5
80
15
Thailand
3.4
86
16
Sri Lanka
3.3
95
17
India
3.1
95
17
Kiribati
3.1

2
อันดับโลก
อันดับในภูมิภาค
ประเทศ
CPI 2011 SCORE
95
17
Tonga
3.1
100
20
Indonesia
3.0
ที่มา : http://www.transparency.org/cpi2011/in_detail วันที่ 27 สิงหาคม 2555
จากตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน 20 อันดับแรก ประจําป พ.ศ. 2554 ของ
ประเทศในภูมิภาค ASIA PACIFIC พบวา 5 ลําดับแรกของภูมิภาค ASIA PACIFIC ไดแก นิวซีแลนด
เป น ประเทศที่ มีดัช นี ชี้วั ดสูงที่ สุ ดในภูมิภ าคและเปน ลําดับที่ 1 ของโลก รองลงมาไดแก สิงคโปร
ออสเตรเลีย ฮองกง และญี่ปุน ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศไทย อยูในลําดับที่ 15 ของกลุมประเทศ
ASIA PACIFIC และอยูในลําดับที่ 80 ของโลก ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศ
ไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ASIA PACIFIC แลวอยูในเกณฑที่ต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน
อื่นๆ เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต มาเกา มาเลเซีย จีน ภูฏาน และบรูไน ซึ่งหากจะพิจารณาดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยตั้งแต ป พ.ศ. 2544 – 2554
ป พ.ศ.
คะแนน
อันดับโลก
2544
3.20
61
2545
3.20
64
2546
3.30
70
2547
3.60
64
2548
3.80
59
2549
3.60
63
2550
3.30
84
2551
3.50
80
2552
3.40
84
2553
3.50
78
2554
3.40
80
ที่มา : http://www.transparency.org วันที่ 27 สิงหาคม 2555

จํานวนประเทศ
91
102
133
146
159
163
179
180
180
178
182

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.
2544-2554 มีอัตราคอนขางคงที่สม่ําเสมอ (คาคะแนนอยูระหวาง 3.0 – 4.0) แสดงใหเห็นวา
ระดับปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยยังคงอยูในระดับสูง และการแกไขปญหาดังกลาว
ยังคงตองศึกษาแนวทางที่เหมาะสมตอไป ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยสวนใหญเกิดมา
จากโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอํานาจอยูในมือคนกลุมนอยที่มีทั้งทุนความรู
อํานาจทางการเมือง อํานาจในการครอบงําขอมูลขาวสาร ขณะที่ประชาชนบางสวนมีฐานะยากจน
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การศึกษาต่ํากวาเกณฑ การเขาถึงขอมูลขาวสารจํากัด รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเลนพรรค
เลนพวก เปนผูชอบอยูใตความอุปถัมภ หวังพึ่งพาคนที่รวยกวา หรือมีอํานาจมากกวามาชวยแกปญหา
เฉพาะหนาเปนเรื่องๆ ใหกับตนได มากกวาที่จะเขาใจเรื่องสิทธิหนาที่ของพลเมืองและความเปนธรรม
ในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง การแสวงหาผลประโยชนของผูมีอํานาจ
และการใชอํานาจในการชวยเหลืออุปถัมภมักถูกถือวาเปนเรื่องปกติ (วิทยากร เชีย งกูล, 2554)
นอกจากนี้สวนราชการไทยมักจะมีเสียงวิพากษวิจารณจากหลายๆ สื่อเกี่ย วกับการแสดงบทบาท
หนาที่ที่มีการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งในปจจุบันการทุจริตในระบบราชการเกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกตาง
จากเดิมและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และจํานวนเรื่องที่เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานตางๆ ถูกรองเรียนก็
มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก โดยจะเห็นไดจากเรื่องรองเรียนที่เขามาในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพิ่มมากขึ้น จากสถิติเรื่องกลาวหารองเรียนที่รับใหมปงบประมาณ พ.ศ.
2550 มีเรื่องรองเรียนกลาวหา จํานวน 2,454 เรื่อง และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีเรื่อง
รองเรียนกลาวหา จํานวน 2,513 เรื่อง (สํานักงาน ป.ป.ช., 2552)
กระทรวงการคลังเปนองคกรหลัก ซึ่งมีหนาที่ในการจัดหาเงินและจัดสรรเงินใหกับองคกร
และหนวยงานตาง ๆ และตองมีบทบาทโดยตรงในการตรวจสอบการใชงบประมาณใหนําไปใชอยาง
ถูกตอง มี ความโปรงใส และมี ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการพัฒ นาและความเปน อยูที่ดีของ
ประชาชนในประเทศ โดยผานนโยบายและโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งที่ผานมาไดมีการสุมตรวจ
ในแงของการใชเม็ดเงินในงบประมาณปกติ และงบไทยเขมแข็งและพบกรณีที่สอเคาวาจะเกิดการ
ทุจริตเปนการใชเม็ดเงินอยางไมมีประสิทธิภาพในสัดสวนที่สูงมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาพลักษณ
และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐที่มีตอภาคประชาชน ภาคธุรกิจทั้งในและ
ตางประเทศ (สํานักขาวไทย, 2554) นอกจากนี้ผลการสํารวจทัศนคติและประสบการณของนักธุรกิจ
ที่มีความเห็นเกี่ยวกับการคอรรัปชันของหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไดทําการสํารวจกับ
นักธุรกิจ 430 รายทั่วประเทศในป พ.ศ. 2540 นักธุรกิจเห็นวากรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
มี ก ารคอร รั ป ชั น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ กรมตํ า รวจ กระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง ตามลําดับ (ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, 2541) และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย (2543 อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ, 2541) ก็ไดผลสํารวจที่ใกลเคียงกัน
คือ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เปนหนวยงานที่ธุรกิจตองจายเงินพิเศษใหตอปสูงที่สุด
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดานการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาค
และเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีคุณภาพตอกระทรวงการคลัง เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบบริ ห ารที่ มี มาตรฐานและเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย โดยยึด หลัก ธรรมาภิ บ าล
ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุมเปาหมาย บุคคล
และหนวยงานทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ และจากคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1353/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการทางธุรกิจสําหรับปองกันการทุจริตคอรรัปชัน (Anti
Corruption) ไดแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนกรรมการ และแตงตั้งนางสาว
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พนอศรี ถาวรเศรษฐ รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ การคลังเปน กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งเปนบทบาทและภารกิจสําคัญในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของกระทรวงการคลัง อยางไรก็ตาม ตอมากระทรวงการคลังมีคําสั่งที่ 460/2556 ลงวันที่ 11 เมษายน
2556 แต งตั้ งคณะกรรมการความรวมมือปองกัน การทุจ ริต (Anti-Corruption Cooperation
Committee) โดยแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนกรรมการ และรองอธิบดี
กรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
จากสภาพปญหาและความจําเปนดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การศึกษาปญหาทุจริตคอรรัปชัน
ของกระทรวงการคลัง ทั้งในรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชัน ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
และแนวทางในการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลังนั้น มีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพื่อใหสามารถทราบถึงปญหาที่แทจริง และสามารถเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ
และการปองกันไดอยางถูกตอง อันจะสงผลใหมีการกําหนดนโยบายในการจัดการและปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเปนองคกรมีภาพลักษณที่ดี มีความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีอุดมการณและจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะทําใหเกิดภาพลักษณ
ที่ดีโดยรวม และดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยดีขึ้นตอไป
1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน
สังกัดกระทรวงการคลัง
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐใน
หนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งครอบคลุมทั้งปจจัยภายในและภายนอก
1.2.3 เพื่อศึกษากรณีตัวอยางการทุจริตคอรรัปชันของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เกี่ยวกับปจจัย
ที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน แนวทางการจัดการ และการปองกันที่มีประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบของการทุจริตคอรรัปชัน ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชัน และแนวทางในการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ของรัฐในหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งจะศึกษากับกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในกรมตางๆ
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สังกัดกระทรวงการคลัง และใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารระดับสูงในกรมตางๆ ผูมีสวนไดสวน
เสียหรือผูรับบริการ และองคกรอิสระ/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถนํามาเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบายในการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
1.4 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรัปชัน
1. ปจจัยภายใน
2. ปจจัยภายนอก ประกอบดวย
- เศรษฐกิจ
- สังคม
- วัฒนธรรม
- การเมือง
- ระบบราชการ
- กฎหมายและระเบียบ
- การตรวจสอบ
- สาเหตุอื่นๆ

การทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง

ศึกษากรณีการปองกันและแกปญ
 หา
การทุจริตคอรรัปชันในตางประเทศ

เสนอแนะแนวทางในการจัดการและ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชันใน
กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย
1.5.1 วิธีการวิจัย
1.5.1.1 ศึกษาสภาพปญหา แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ วินัย กฎหมาย และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน และปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
1.5.1.2 วิเคราะหและสังเคราะหผลที่ไดจากการศึกษา เพื่อสรางกรอบแนวความคิดใน
การวิจัย
1.5.1.3 สร า งเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช ในการเก็ บ รวบรวมขอ มูล ได แ ก แบบสัม ภาษณ และ
แบบสอบถาม โดยยึ ดตามกรอบแนวความคิดและขอบเขตของการวิจัย ที่กําหนดไว โดยปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบภาษาและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และทดสอบหา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ
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1.5.1.4 ทําการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารระดับสูงในกรมตางๆ
ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย หรื อ ผู รั บ บริ ก าร หรื อ องค ก รอิ ส ระ/หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และการเก็ บ
แบบสอบถามกับเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล
1.5.1.5 วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย
1.5.1.6 ศึกษากรณีตัวอยางการทุจริตคอรรัปชันของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเกี่ยวกับ
ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน แนวทางการจัดการและการปองกันที่มีประสิทธิภาพ
1.5.1.7 อภิปรายผลการวิจัย และสรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กระทรวงการคลัง
1.5.2 การเก็บขอมูล การศึกษานี้ใชขอมูลทั้งในแบบปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลแบบ
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยจะทําการศึกษาขอมูลในอดีตจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับสูง อดีตผูบริหารใน
กรมตางๆ และผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูรับบริการหรือองคกรอิสระ/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และการ
เก็บแบบสอบถามกับเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง
1.5.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.5.3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารระดับสูงในกรมตางๆ ผูมีสวนได
สวนเสียหรือผูรับบริการ หรือองคกรอิสระ/หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่
อยูในสังกัดของกระทรวงการคลัง
1.5.3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ไดแก เจาหนาที่
ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสังกัดของกระทรวงการคลัง ซึ่งไดจากการคํานวณสูตรของ Yamane
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ผลจากการศึกษาสามารถนําไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอตอกระทรวงการคลัง
และหนวยงานราชการอื่นๆ ในการนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ของรัฐ
1.6.2 กระทรวงการคลังสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการจัดการและปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหเปนองคกรมีภาพลักษณที่ดี มีความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.6.3 หนวยงานที่เกี่ยวของของภาครัฐสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชในการสนับสนุนการ
กําหนดแนวทางในการจัดการ และปองกันการทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อยกระดับภาพลักษณความโปรงใสของประเทศไทย

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยมาเปนแนวทางในการวิจัย โดยแบงเปน 7 หัวขอ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการคอรรัปชัน
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการ
2.5 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
2.6 ผลงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของ
2.7 การวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการคอรรัปชัน
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคอรรัปชัน คณะผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษา โดย
แบงเปน ความหมายการคอรรัปชัน รูปแบบและวิธีการคอรรัปชัน ปจจัยหรือสาเหตุการคอรรัปชัน
พฤติกรรมคอรรัปชันในประเทศไทย แนวทางในการปองกันและการปราบปรามคอรรัปชัน และดัชนี
ภาพลักษณคอรรัปชัน ดังนี้
2.1.1 ความหมายการคอรรัปชัน
จากการศึกษาแนวคิดการคอรรัปชัน ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายตาง
มุมมอง แตในความหมายที่คลายคลึงกันของคําวา การคอรรัปชัน และ Corruption ในภาษาอังกฤษ
ตามพจนานุกรมแบล็คลอว (Black’s Law Dictionary, 2004 อางถึงใน เอกวิทย มีเพียร, 2550
หนา 8) หมายถึง การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําที่ชั่วชาและฉอโกง โดยเจตนา
ที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้ง การกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่และสิทธิของผูอื่น และการที่บุคคล
ใดบุ คคลหนึ่ งซึ่ งประชาชนไว ว างใจกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ร าชการ โดยการรับ หรือยอมรับ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น ซึ่งเปนการทําลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติใน
การบริหารงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทํานอยกวาหรือไมดี
เทาที่กฎหมายระบุไว หรือแมแตทําตามวัตถุประสงคของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย
(สํ า นั ก งาน ก.พ., 2544 อ า งถึ ง ใน เสาวณี ย ไทยรุ ง โรจน และคณะ, 2553 หน า 2-4) โดยมี
ความหมายคลายกับการทุจริตประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชตําแหนงงานสาธารณะใชอํานาจในทาง
มิชอบเพื่อผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อประโยชนของปจเจกบุคคลหรือกลุมที่เขาตองสวามิภักดิ์
การทุจริตประพฤติมิชอบจะเกิดขึ้น เมื่อเจาพนักงานรับ ขอ หรือกรรโชกเอาคาตอบแทน หรือเมื่อ
ตัวแทนเอกชนเสนอใหคาตอบแทนเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายเพื่อผลประโยชนในการแขงขัน หรือสวน
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บุคคล (สถาบันพระปกเกลา, 2543 อางถึงใน เสาวณีย ไทยรุงโรจน และคณะ, 2553 หนา 2-4)
ทั้งนี้ หากเปนการใหความหมายการคอรรัปชันภาคราชการ (ผาสุก พงษไพจิตร, 2543) หมายถึง
การใชตําแหนงหรืออํานาจทางราชการและการเมือง เพื่อใหไดมาซึ่งรายได และ/หรือการฉอโกงเอา
เงินสาธารณะมาเปนของตนและพรรคพวก หรือหาประโยชนอื่น ๆ ซึ่งอาจมิใชเปนตัวเงิน วิธีการที่ใช
อาจจะผิดกฎหมายหรือไมผิด แตเปนพฤติกรรมซึ่งสาธารณชนจะไมพอใจ เนื่องจากเปนการกระทําที่
ขั ด กั บ ความคาดหวั ง ของสาธารณชนเรื่ อ งมาตรฐานความซื่ อ สั ต ย แ ละพฤติ ก รรมที่ ดี ข องบุ ค คล
สาธารณะ (ขาราชการและนักการเมือง)
นอกจากนี้ กรณีแบงตามระดับชั้นการปฏิบัติงาน มีนักวิชาการที่ใหความหมายของ
คําวา การฉอราษฎร หมายถึง การกระทําของขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะเปน“ขาราชการชั้น
ผูนอย” ซึ่งฉกฉวยเอาประโยชนจากประชาชนเพื่อตนเอง โดยอาจใชวิธีการโกง เบียดบัง ขมขู รีดไถ
ขูดรีดคาธรรมเนียมเกินจริงจากประชาชน เชน ระบบจายใตโตะเพื่อใหงานเดิน การโบกใหจอดแลว
ตองจาย เปนตน การฉอราษฎรจะกระทบประชาชนโดยตรง และการบังหลวง หมายถึง การกระทํา
ของขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะเปน “ขาราชการชั้นผูใหญ” ซึ่งฉกฉวยเอาทรัพยสมบัติของ
ประเทศชาติมาเปนของตน โดยใชอํานาจตําแหนง เชน เบียดบังงบประมาณแผนดินจากการประมูล
งานโครงการใหญตางๆ โดยที่ประชาชนหรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของไมสามารถรูได การบังหลวงเปนการ
คอรรัปชันที่ประชาชนไมไดรูสึกถึงความเดือดรอนมากนัก แตในความเปนจริงคนกลุมนี้ไดเงินอันมิ
ชอบไปเปนจํานวนมหาศาล (พุทธชาด สุธีวสินนนท, ม.ป.ป.)
ดั ง นั้ น การคอร รั ป ชั น (Corruption) คื อ การกระทํ า การทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ แ ละการ
ประพฤติมิชอบตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา การฉอราษฎรบังหลวง เปน
การกระทําที่ทําใหตนเองหรือพวกพองไดรับประโยชนโดยมิชอบ ทั้งการกระทําในอํานาจหนาที่และ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ ทําใหเสื่อมเสียความซื่อตรงและความเปนธรรมในสังคม ตลอดจนความ
เสียหายตอประเทศชาติโดยรวม คําวาคอรรัปชันหรือการฉอราษฎรบังหลวงอาจมีความหมายไดหลาย
นัย ซึ่งรวมถึงการมองในดานการใชตําแหนงหนาที่การงาน ดานผลกระทบตอผลประโยชนสวนรวม
ด า นกฎหมาย และด า นศี ล ธรรม (ทิ น พั น ธุ นาคะตะ, 2541) โดยการคอร รั ป ชั น แต ล ะด า นมี
ความหมาย ดังนี้
1) ดา นการใชตํา แหนง หนา ที่ก ารงาน การคอรรัป ชัน หมายถึง การใชอํา นาจ
หนาที่เพื่อผลประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ เปนเรื่องของการรับเงิน สิ่งของมีคา เพื่อการกระทําบางอยาง
ซึ่งเจาหนาที่ผูนั้น มีห นาที่ตองกระทําอยูแลว หรือมีหนาที่ตองละเวน การกระทํา ยังรวมถึงการใช
อํ า นาจหนา ที ่ที ่ไ ดร ับ มอบหมายมาเพื ่อ เหตุผ ลมิบ ัง ควรดว ย นอกจากนี ้ก ารคอรร ัป ชัน ยัง มี
ความหมายรวมไปถึง พฤติก รรมที ่เ บี ่ย งเบนไปจากหนา ที ่ป กติข องการมีตํ า แหนง ในราชการ
ในลักษณะที่คํานึงถึงเหตุผลสวนตัว ผลประโยชนทางดานการเงินหรือในฐานะตําแหนง รวมทั้งการ
ละเมิดกฎเกณฑตาง ๆ ดวยการใชอิทธิพลสว นตัว บางประการ พฤติกรรมดังกลาวไดแก การรับ
สินบน การใชระบบพวกพอง และการจัดสรรทรัพยากรโดยมิชอบ
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2) ดานที่เปน ผลกระทบตอสว นรวม การคอรรัป ชัน หมายถึง การกระทําของผูมี
อํานาจที่ถูกชักนํา โดยรางวัล ตอบแทนที่เปน เงิน หรือสิ่งตอบแทนอยางอื่นที่ตนไมมีสิทธิจ ะไดรับ
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน การใหป ระโยชนแ กผูห นึ่ง ผูใดที่ใ หร างวัล ตอบแทนแกตน ทํา ให
เสียหายแกประโยชนสวนรวม เปนการกระทําที่ละเมิดความรับผิดชอบตอระบบราชการ โดยปกติ
ระบบราชการจะยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน ดังนั้น การรับสินบนจึงเปน
การคอรรัปชัน สิ่งจูงใจที่มีการให หรือการแสวงหาอาจจะอยูในรูปของสิ่งของที่มีมูลคาเปนเงินหรือ
สิ่งมีคาอื่นๆ ก็ได ซึ่งอาจไดแกการไดฐานะตําแหนงและอํานาจหนาที่ การไดรับการยอมรับนับถือ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น และความเสนหา เปนตน
3) ดานกฎหมายไทย การคอรรัปชันตรงกับคําวาทุจริตในวงราชการ ไดแก การฉอราษฎรบังหลวง ซึ่งการฉอราษฎร คือ การโกงเงินของราษฎรดว ยการเรีย กรองผลประโยชนจาก
ราษฎร เนื่อ งจากการปฏิบัติห นาที่โ ดยปกติ ทํา ใหเ ขาใจผิด วา ตอ งเสีย คา ธรรมเนีย ม คา วิ่ง เตน
คาบริการตางๆ ใหแกทางราชการหรือตองเสียมากกวาที่ควร สวนบังหลวง คือ การโกงเอาเงินของ
หลวง เปนการนําเงินหรือผลประโยชนของราชการไปเปนประโยชนสวนตัว ปจจุบันเราใชคําวาการ
ทุจริต ไดแก การประพฤติชั่ว คดโกง แตตามกฎหมายอาญา หมายถึง การแสวงหาผลประโยชนที่
มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
4) ดานศีลธรรม การคอรรัปชัน ไดแก การกระทําซึ่งความละเมิดหลักแหงศีลธรรม
ในเรื่องตางๆ
2.1.2 รูปแบบและวิธีการคอรรัปชัน
จากการศึกษารูปแบบและวิธีการคอรรัปชันตามมุมมองของนักวิชาการหลายทาน
พบวามีความหลากหลายแตกตางกันอยางนาสนใจ มีดังนี้
วิชา มหาคุณ ไดแบงรูปแบบการคอรรัปชันเปน 5 ประเภท (วิชา มหาคุณ, 2550
อางถึงใน เสาวณีย ไทยรุงโรจน และคณะ, 2553 หนา 2-11) ดังนี้
1) การทุจริตเชิงนโยบาย เปนรูปแบบการทุจริตที่อาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการตางๆ เปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน และ
ทําใหประชาชนเห็นวาเปนการกระทําถูกตองชอบธรรม โดยมีลักษณะดังนี้
1.1) มีการกําหนดนโยบายจัดทําโครงการหรือกิจ การใด โดยองคกรหรื อ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐบาลที่อางประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน
1.2) มีการเตรียมการรองรับโครงการหรือกิจการนั้น ใหชอบดวยกฎหมายหรือ
กฎระเบียบ
1.3) ผลประโยชนอันมิควรไดเกิดแกบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือพวกพองหรือ
ญาติมิตรของผูกําหนดนโยบาย ไมวาจะในรูปของเงิน ทรัพยสิน สิทธิประโยชน หรือผลประโยชน
อยางอื่นใด
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2) การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ เปนการใชอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ
ในฐานะของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อประโยชนใหแกตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง อยางการฮั้ว ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ กําหนด
รายละเอียด เงื่อนไข จนกระทั่งการทําสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และการอาศัย
หนวยงานราชการรับการยกเวนและรับผลประโยชนจากการรับงานโดยไมนําสงกระทรวงการคลัง
4) การทุจริตในการใหสัมปทาน เปนการแสวงหาหรือเอื้อประโยชนโดยมิชอบจาก
โครงการหรือกิจการของรัฐ ที่รัฐไดอนุญาตหรือมอบใหเอกชนดําเนินการแทนลักษณะสัมปทาน
ผูกขาดในกิจการใด
5) การทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เปนการพยายาม
ดําเนินการเพื่อเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ
นอกจากนี้ รูปแบบการทุจริตคอรรัปชันและผลประโยชนทับซอนในปจจุบัน ตามแนวคิด
ของวิทยากร เชียงกูล (2555) พบวา มี 15 แบบ ดังนี้
1) การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน และการเรียก
เก็บ สวนแบงอยางผิดกฎหมาย เปนตน
2) เครพโตเครซี (Kleptocracy) เปนการนําทรัพยากรของรัฐมาครอบครอง โดย
อาจกระทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3) การมีผลประโยชนทับซอน เจาหนาที่ของรัฐมีสวนไดสวนเสีย และมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ หรือการกระทําหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม
4) การใชอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย
5) การปกปดการทุจริตและการบิดเบือนขอมูล
6) การใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ อยางมีอคติและลําเอียง
7) การใชอิทธิพลเพื่อการคาตางตอบแทน และการแลกเปลี่ยนสินคา
8) การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉอฉล และ
การใชกองทุนของรัฐ ไปเพื่อผลประโยชนทางการเมือง เชน การใชธนาคารของรัฐในโครงการประชา
นิยม เปนตน
9) ไมกระทําตามหนาที่อยางตรงไปตรงมา เชน การจัดฮั้วประมูล เปนตน
10) การใหและการรับสินบน และการขูเข็ญบังคับ
11) การรับของขวัญที่ไมถูกตอง เชน เช็คของขวัญมูลคาสูง เปนตน
12) การใช น โยบายประชานิ ย ม ที่ เ ปน การใชเ งิ น ทอง หรื อสิ่ ง ของของรั ฐ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับการไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
13) การใชอํา นาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางที่ผิด เชน การขมขู
คุกคาม และทํารายใหเกิดความเกรงกลัว เปนตน
14) การทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียงและการทุจริตดวยวิธีการตางๆ
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15) การบริจาคเพื่อชวยเหลือการรณรงคที่ผิดกฎหมาย เพื่อที่จะมีอิทธิพลตอการ
กําหนดนโยบายและการออกกฎหมายของรัฐบาล
สวนวิธีการทุจริตคอรรัปชันโดยรูปธรรม แบงไดเปน 3 วิธี (เชิงฐิภัทร เอียดแกว,
2547 หนา 25-26) คือ
1) การใชอํานาจในการอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ เชน
การจายสินบนใหตํารวจเมื่อทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อใหมีการคุมครองธุรกิจผิดกฎหมายตางๆ เปนตน
2) การใชอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนในรูปของสิ่งของ และบริการหรือสิทธิ
ใหแกเอกชน เชน การออกใบอนุญาตการประกอบการธุรกิจ การใหสัมปทาน และการจัดซื้อจัดจาง
เปนตน
3) การใชอํานาจในการสรางอุปสรรคการใหบริการแกประชาชนและภาคธุรกิจ เชน
การสรางความลาชาในการใหการบริการเพื่อใหมีการจายเงินคาน้ํารอนน้ําชา
สังคมไทย ดังนี้

ผาสุ ก พงษ ไ พจิ ต ร (2543) ได ส รุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารคอร รั ป ชั น หลั ก ใน

1) การเรียกเก็บภาษีคอรรัปชัน ซึ่งรวมทั้งการเรียกสินบน/สวย/สินน้ําใจ เพื่อตอบ
แทนการคุมครองธุรกิจผิดกฎหมาย การกระทําผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือกฎเกณฑที่ทางการ
กําหนดไว
2) การดึงเงินงบประมาณมาเปนของตน ผานคาคอมมิชชันโครงการ การรับสินบน
การจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการเสนอโครงการเพื่อใหไดเงินคอรรัปชัน โดยโครงการดังกลาวอาจไมมี
ประโยชนอยางแทจริง
3) การรับสินบนในขบวนการหลีกเลี่ยงภาษี การโกงภาษี
4) การจายสินบนเพื่อใหไดมาซึ่งการผูกขาดธุรกิจ หรือการผูผูกขาดการประมู ล
โครงการ
5) การเล น พรรคเล น พวก (Conflicts of Interests) ในการดํ า รงตํ า แหน ง หลาย
หนวยงาน เชน อธิบดีกรมสรรพสามิต เปนกรรมการของบริษัทเอกชนที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต เปนตน
2.1.3 ปจจัยหรือสาเหตุการคอรรัปชัน
คณะผูวิจัย ไดศึกษาปจจัยหรือสาเหตุของการทุจริตคอรรัปชัน จากความเห็นของ
นักวิชาการหลายทาน โดยสรุปไดดังนี้
อุ ดม รั ฐ อมฤต (๒๕๓๐) เห็น วาสาเหตุของการทุจ ริต เกิดขึ้น เพราะชอ งโหวทาง
กฎหมาย เชน การเปดชองใหเจาหนาที่ของรัฐใชดุลพินิจไดอยางมากมายในการวินิจฉัยสั่งการ ไมวา
จะเปนไปในทางผอนผันหรือเขมงวด ใหคุณใหโทษแกบุคคลที่มีประโยชนเกี่ยวของได ในบางกรณี
อาจปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วหรือเตะถวงเรื่องใหชาก็ได ซึ่งการที่กฎหมายเปดชองใหดังกลาว
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ทําใหประชาชนตองมอบผลประโยชนบางอยางเพื่อใหเรื่องของตนไดผานการพิจารณาอยางที่ตองการ
การที่ขาราชการดําเนินการไดตามอําเภอใจดังกลาวเปนเพราะระบบการติดตามตรวจสอบของไทยยัง
ไมมีประสิทธิภาพ
พรศักดิ์ ผองแผว (๒๕๓๙) ไดหยิบยกขาวสารเกี่ยวกับกรณีการทุจริตในการเลือกตั้ง
การยึดทรัพยขาราชการที่ร่ํารวยผิดปกติ การมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ แกผูมั่งคั่ง มาเปนกรณี
ตัวอยางในการพิจารณาขอบกพรองที่ทําใหเกิดคอรรัปชันวา เกิดจากการที่ขาราชการขาดอุดมการณ
ความบกพรองของโครงสรางระบบราชการไทย ความดอยประสิทธิภาพของมาตรการในการปองกัน
แก ไขและปราบปราม ที่ สํ า คั ญ คื อ พรศัก ดิ์เห็น วา พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงมีแบบแผน
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา การที่ ร ะบบการตรวจสอบและปราบปรามมี ขั้ น ตอนที่ กิ น ระยะ
เวลานานนั้น มักจะไรผลในการปรับปรุงแกไขใดๆ เชน กรณีตัดสินยึดทรัพยที่ใชเวลารวม ๑๐ ปนั้น
แมจะยึดทรัพยได ทุกอยางก็สายไปแลว เพราะผูทุจริตไดประโยชนและกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม
และประเทศชาติอยางกวางขวาง ไมสามารถเรียกคืนกลับมาได
คูมือของสมาชิกรัฐสภาสําหรับการปราบปรามทุจริต (สถาบันพระปกเกลา, 2543)
ไดกลาวถึงสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและนักการเมือง สรุปไดดังนี้
1) สาเหตุทางการเมือง นักการเมืองบางรายกระทําการอยางเปนกระบวนการ
ในการกระทํา การทุจริตคอรรัปชันไดอยางแยบยล ใชความรวมมือกับขาราชการประจํา โดยอาศัย
อํานาจ ชองโหวและความซับซอนของระบบราชการ
2) สาเหตุท างกฎหมาย เปน ความลา หลัง ของกฎหมาย เนื่อ งจากกฎหมายที่
เกี่ย วขอ งกับ การทุจ ริต ถูก บังคับ ใชมานาน ในขณะที่พฤติกรรมการทุจ ริตไดมีการพัฒ นารูป แบบ
และมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช ซึ่งทําใหเอาความผิดกับผูกระทําความผิดไดยากขึ้น
3) สาเหตุทางดานระบบราชการ การที่ร ะบบราชการมีกฎระเบีย บมาก ก็เปน
ชองทางและโอกาสใหขา ราชการนํามาใชในการแสวงหาประโยชนไ ดมาก เชน การจัด ใหมีการ
บริการสาธารณะ การคิดคา ธรรมเนีย ม อํานาจการใชดุล ยพินิจ ที่ยิ่งมีมากก็ส ามารถที่จ ะทําการ
ทุจริตไดเพิ่มมากขึ้น
4) สาเหตุทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่มีร ะบบเศรษฐกิจ แบบผูกขาด ทําใหเกิด
การแสวงหาประโยชนแกตนและพวกพองดวยการใหขอมูลในฐานะคนภายในได
5) สาเหตุขา มชาติ เชน ในกรณีบ างประเทศที่มีก ารกูยืม เงิน และการใหเ งิน
ชว ยเหลือ ตางๆ จากรัฐ บาลนํา ไปใชอยางไมเหมาะสม มีการยัก ยอกไปใชเพื่อประโยชนสว นตน
ทั้งนี้ เนื่องจากขาดการตรวจสอบควบคุมที่ดีพอ
Simcha B. Werner (1983) กลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเกิดคอรรัปชัน
9 ประการ ไดแก (1) ระบบอุปถัมภ (2) ความไมเทาเทียมกันของฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือ ง (3) สัง คมบริโ ภคนิย มที่มีช อ งวา งระหวา งความตอ งการกับ ความสามารถในการ
ตอบสนองสินคาและบริการ (4) การมีอํานาจในการควบคุมและแทรกแซงที่มากหรือนอยเกินไป
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ของรัฐ (5) การมีระเบียบกฎเกณฑที่มากหรือนอยเกินไป (6) การขยายขอบเขตของบทบาทหนาที่
ของรัฐ บาลและการขยายขอบเขตของโครงสรา งสวัส ดิก ารสัง คมใหค รอบคลุม มากยิ ่ง ขึ ้น (7)
สภาวการณขาดแคลนทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ (8) นักการเมืองที่ไมซื่อสัตยสุจริต (9) การมี
ระบบสืบสวนและการควบคุมการทุจ ริตที่ไมเขมแข็ง การไมใหความสนใจปญ หาคอรรัป ชัน ของ
ผูนํา และการมีความรูความเขาใจที่จํากัดเกี่ยวกับการคอรรัปชันของสาธารณชน
เดวิด เจ กูลด และโฮเซ เอ อะมาโร เรยส (2520, อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ
และคณะ, 2544 หนา 4-21) ไดศึกษาบอเกิดคอรรัปชันรูปแบบตางๆ ของคอรรัปชันและผลของ
คอรรัปชันในประเทศดอยพัฒนา โดยไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดคอรรัปชันวามีทั้งหมด 5 ปจจัย
ไดแก
1) บทบาทของรัฐบาลในกระบวนการพัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ดาน ทําใหเกิดการ
ขยายตัวของระบบราชการ ขณะเดียวกันกฎระเบียบก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยและกลายเปนผูผูกขาดการ
ใหบริการแกประชาชน จึงเปนโอกาสของขาราชการในการเรียกรองคาตอบแทนจากกลุมเอกชนตางๆ
2) การไรเสถียรภาพทางการเมือง จะนําไปสูสังคมที่ขาดซึ่งระเบียบวินัยและละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อมีเอกชนผูซึ่งตองการเขามาแสวงหาประโยชนจากทางราชการยื่นสิ่งตอบ
แทนใหเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่รัฐนั้นก็พรอมจะรับไว
3) สภาพเศรษฐกิจและสังคม เชน การวางงาน ความยากจน ความไมเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิดระบบอุปถัมภและระบบการพึ่งพาอาศัย และที่สําคัญคือสามารถ
เพาะคอรรัปชันใหเกิดขึ้นในที่ๆ ยังไมเคยมีได
4) ปจจัยทางวัฒนธรรม ความสัมพันธใกลชิดสวนตัวเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ของขาราชการ
5) สภาพการปฏิบัติหนาที่ เกิดขึ้นจากโครงสรางและกระบวนการตัดสินใจที่เครงครัด
รวมอยูที่สวนกลางมากเกินไปจนเกิดความลาชา ผูที่มาติดตอจึงยอมมอบคาตอบแทนแกขาราชการ
เพื่ อ ลดระยะเวลาการขาดระบบและบุ ค ลากรในการติ ด ตามและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี
ประสิทธิภาพ
สุพรรณี ไชยอําพร และศิรินทิพย อรุณเรื่อ (2549) มองสาเหตุของการคอรรัปชัน
ผานแนวคิดและทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow โดยสมมติฐานความตองการของมนุษย
คือ มนุษยมีความตองการ และความตองการมีอยูเสมอ ไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการที่ไดรับการ
สนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมตอไป สวนความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองจะเปน
สิ่งจูงใจของพฤติกรรม ขณะเดียวกันความตองการของคนจะซ้ําซอนกัน บางทีความตองการหนึ่งไดรับ
การตอบสนองแลวยังไมสิ้นสุดก็เกิดความตองการดานอื่นขึ้นอีก และความตองการของคนมีลักษณะ
เปนลําดับขั้นความสําคัญ คือ เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ
ระดั บสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนอง ซึ่งสอดคลองกับ การคอรรัป ชัน ที่จะทําเพื่อใหไดในสิ่งที่
ตองการไมวาจะเปนความเปนอยูที่ดี ความมั่งคั่ง ความตองการยศถาบรรดาศักดิ์ การไดรับการยกยอง
ความตองการที่จะไดอํานาจทั้งที่เปนทางการ (Legitimacy) และไมเปนทางการ เพื่อนําไปสูเปาหมาย
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สูงสุดตามที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานคานิยม ประเพณีของสังคมไทย ที่ยกยองคนที่วัตถุ
มากกวาดานจิตใจ และทฤษฎีระบบอุปถัมภ (Patronage System) มีการใชระบบอุปถัมภและการ
เลนพรรคเลนพวกอยางกวางขวางในวงราชการ
ปญหาใหญของระบบราชการไทย คือ การทุจริตคอรรัปชันเปนทีม ขาราชการสวนใหญ
มีกลุมมีพวก ในระบบอุ ปถั มภ ทุกกลุมและทุกระดับ ตางไดรับผลประโยชนรว มกัน จากคอรรั ป ชั น
พอคาไดกําไรมากขึ้น เจาหนาที่ก็มีรายไดพิเศษ ผูบังคับบัญชาก็พอใจที่ไดปฏิบัติหนาที่สําเร็จ ไมมีการ
รองเรียน ไมมีการขัดแยงใดๆ ดังนั้น ในกระบวนการคอรรัปชันนั้นจึงเรียกไดวาเปนคดีที่ไมมีโจทกและ
เปนการยากที่จะหาความผิดจากบุคคลเหลานี้ เพราะเขาใชระเบียบกฎเกณฑเปนขออางวาไดทําตาม
ระเบียบของทางราชการแลว ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจความคิดเห็นประชาชนกลุมตางๆ เกี่ยวกับ
เสน แบงระหวาง “สิ นน้ํา ใจ” กับ “คอรรัปชัน ” โดยผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริย ะรังสรรค
(๒๕๓๗) เห็นวาการที่ประชาชนสวนหนึ่งยังไมชัดเจนในเรื่องหนาที่ของขาราชการในการใหบริการ
สาธารณะ ทําใหคนไทยและขาราชการสวนหนึ่งยอมรับการใหสินน้ําใจแกขาราชการ กระบวนการตอตาน
คอรรัปชันจากฝายประชาชนจึงไมเขมแข็ง สงผลใหคอรรัปชันในวงราชการและการเมืองไทยคงอยู
ตอไปอยางไมสิ้นสุด นอกจากนี้ตัวระบบราชการเองก็เปนตนเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคอรรัปชัน
ในระบบราชการ การตั้งเงินเดือนขาราชการใหต่ําแตอนุญาตใหขาราชการใชอํานาจหรือเวลาไปหา
ผลประโยชนหรือรายไดเพิ่มเติมได การสรางระบบอุปถัมภโดยขาราชการผูใหญตองแสวงหารายได
พิเศษดวยการฉอราษฎรบังหลวงเพื่อเลี้ยงลูกนองและสรางเกราะคุมกันการตรวจสอบพฤติกรรมทุจริต
ของตน การที่ระบบราชการมีขั้นตอนมากมาย มีกฎระเบียบที่เขมงวดและขาราชการสามารถปกปด
ขอมูลการตัดสินใจของตนตอสาธารณชนได ทําใหธุรกิจจําตองใชเงินหรือผลประโยชน “ซื้อความ
สะดวก” กับขาราชการ (ทินพันธุ นาคะตะ, ม.ป.ป.)
Susan Rose Ackerman (1997 อางถึงใน เอกวิทย มีเพียร, 2550 หนา 17)
กลาวถึงอํานาจหนาที่ของภาครัฐที่เปนเหตุแหงการคอรรัปชัน 4 แบบ ดังนี้
1) การอนุญาตใหละเวนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อลดตนทุนการทํา
ธุรกิจ เชน การหลบเลี่ยงภาษี เปนตน
2) การจัดสรรผลประโยชนหรือทรัพยากรที่มีจํากัดในรูปแบบของสิ่งของบริการหรือ
สิทธิใหแกเอกชน เชน การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การใหสัมปทาน และการจัดซื้อจัดจาง
เปนตน
3) ขาราชการสรางอุปสรรคในการใหบริการแกประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจาก
เงินเดือนและผลตอบแทนต่ําเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการทํางาน เชน ความลาชาในการใหบริการทํา
บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เปนตน
4) ธุรกิจหลายประเภทผิดกฎหมาย เอกชนจึงจายสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหตน
สามารถประกอบอาชญากรรมไดโดยไมถูกจับกุม เชน การคายาเสพติด โสเภณี การพนัน เปนตน
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Punca Rasuah (ม.ป.ป., อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ, 2544 หนา ๔๒๔ ถึง ๔-๒๕) มีความเห็นวาการคอรรัปชันมีสาเหตุหลักมาจาก ๓ ประการ คือ
1) การใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง
2) การขาดระบบควบคุมตรวจสอบ แบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑) การขาดการควบคุมตนเอง ซึ่งอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน
๒.๑.๑) ขาดความยึดมั่นในศีลธรรม
๒.๑.๒) ตองการชีวิตที่หรูหรา ฟุมเฟอย
๒.๑.๓) ตองการความร่ํารวยและตําแหนงหนาที่การงาน
๒.๑.๔) มีความประพฤติสอใหเกิดคอรรัป ชัน เชน เลน การพนัน ใชจาย
สุรุยสุราย เปนตน
๒.๑.๕) ขาดความเขาใจในระบบและวิธีการทํางานของหนวยงาน
๒.๒) ความออนแอของระบบการควบคุมภายในหนวยงานซึ่งอาจเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เชน
๒.๒.๑) ขาดความเขมแข็งในการบังคับบัญชาและติดตามการปฏิบัติงาน
๒.๒.๒) เกิดการบริการที่ลาชา
๒.๒.๓) ขาดความโปรงใส
๒.๒.๔) ใชดุลยพินิจที่มากเกินไปและขาดการควบคุม
๒.๒.๕) ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับคําแนะนําเรื่องระบบงานและการตัดสินใจ
๒.๒.๖) ไมมีชองทางในการรับฟงและติดตามคํารองเรียนของผูรับบริการ
๒.๒.๗) ไมมีการเผยแพรถึงบริการของหนวยงานใหเปนที่ทราบทั่วกัน
3) การมีโอกาสในการคอรรัปชัน มีสาเหตุมาจาก
๓.๑) การที่งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องจากจํานวนโครงการพัฒนาตางๆ เพิ่มขึ้น
๓.๒) ความออนแอของระบบและวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน
๓.๓) ความออนแอในเรื่องการตรวจสอบ
๓.๔) วัฒนธรรมและประเพณีในเรื่องการมอบของขวัญ
๓.๕) สังคมที่คนสวนใหญไมรูหนังสือ
Robert Klitgaard (1996 อางถึงใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ, 2544 หนา ๓-๓๐)
ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องคอรรัปชันมีตัวแปรหรือสาเหตุมาจากอํานาจผูกขาด อํานาจแหงดุลยพินิจ และ
ความรับผิดชอบ เปนสมการของคอรรัปชันของหนวยงานภาครัฐไว ดังนี้
คอรรัปชัน
Corruption

= อํานาจผูกขาด + อํานาจแหงดุลยพินิจ – ความรับผิดชอบ
= Monopoly + Discretion – Accountability

หากเติมตัวแปรอีกตัวเขาไปในสมการ คือ ความโปรงใส จะไดสมการตอไปนี้
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คอรรัปชัน = อํานาจผูกขาด + อํานาจแหงดุลยพินิจ – ความรับผิดชอบ – ความโปรงใส
Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability - Transparency
โดยสมการดังกลาวแสดงใหเห็นวาหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย
หรือกฎระเบียบแบบเบ็ดเสร็จ และมีอํานาจดุลยพินิจมาก จะมีความเสี่ยงที่จะทุจริตคอรรัปชันมาก
แตถาหนวยงานนั้นมีการกําหนดกรอบความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนและมีระบบการทํางานที่โปรงใส
ก็จะชวยลดหรือปองกันการทุจริตได อํานาจแหงดุลยพินิจมักเกิดจากการที่กฎหมายขาดความรัดกุม
ไมมีการวางกรอบอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูบ ริหารกฎหมายที่ชัดเจน และไมมีการ
กํ า หนดหลั ก การและแนวทางในการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ส าธารณชนทั่ ว ไปสามารถสอบทานได ทํ า ให
หนวยงานบริหารมีอํานาจมากเกินควร
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Boltelier (1998 อางถึงในของศุภชัย ยาวะประภาษ,
2544) กลาวถึงสาเหตุที่ขาราชการไมซื่อสัตยตอหนาที่และกระทําคอรรัปชันมี 6 สาเหตุ ดังนี้
1) คาตอบแทนขาราชการต่ําเกินไป
2) ระบบการประเมินผลงานไมสอดคลองกับประสิทธิภาพการทํางานตามเปนจริง
3) การจัดสรรงบประมาณแผนดินไมมีประสิทธิภาพ
4) หนวยงานขาดเปาหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5) ผูบังคับบัญชาไมเปนแบบอยางที่ดี
6) ระบบความสัมพันธของเจานายและลูกนองสามารถแบงปนผลประโยชนกันได
สมหมาย จันทรเขียว (2549) ไดกลาวถึงสาเหตุหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การทุจริตคอรรัปชันของขาราชการ มีดังนี้
1) ปจจัยภายใน ไดแก
1.1) พฤติกรรมของขาราชการบางคนที่เปนคนโลภมาก เห็นแกไดไมรูจักพอ
หรือไมมีความพอใจในความพอดี
1.2) ความเคยชินของขาราชการที่คุนเคยกับการที่จะได “คาน้ํารอนน้ําชา” จาก
ผูมาติดตอราชการมาเปนเวลาชานาน
1.3) การขาดอุดมการณ ขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวมของขาราชการเขามาเพื่อ
ประโยชนของตนเอง เพื่อประโยชนของพวกพองและญาติมิตรในกลุมของตน
2) ปจจัยภายนอก ประกอบดวย
2.1) เศรษฐกิจ ไดแก
2.1.1) รายไดของขาราชการนอยหรือต่ํามากไมไดสัดสวนกับการครองชีพ
ที่สูงขึ้น การดิ้นรนตอสูจึงไมมีขอบเขตวาสุจริตหรือทุจริต
2.1.2) ขาราชการชั้นผูใหญ ตําแหนงสูง แตรายไดนอย ไมสามารถรักษา
สถานภาพทางสังคมของตนเองไดก็ตองหาทางคอรรัปชัน
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2.1.3) การเติ บ โตของระบบทุ น นิ ย มที่ เ น น การบริ โ ภค เมื่ อ รายได ไ ม
เพียงพอก็ตองหาทางใชอํานาจไปในการทุจริต
2.2) สังคม ไดแก
2.2.1) คานิยมของสังคมที่ยกยองคนมีเงิน คนร่ํารวย โดยไมสนใจวาเงิน
นั้นไดมาอยางไร ทําใหขาราชการมี “ลัทธิบูชาเงิน” แบบเดียวกับคนทั่วไปในสังคม แรงจูงใจทางวัตถุ
อันเกิดจากคานิยมทางสังคมมีสวนกระตุนใหขาราชการแสวงหาประโยชนดวยวิธีการที่ผิด
2.2.2) เกิดลัทธิเอาอยาง อยากไดสิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม
เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ การเปรียบเทียบฐานะความเปนอยูของตนกับคนอาชีพอื่น ทําใหเกิดความ
ทะเยอทะยาน อยากมีอยากไดเหมือนคนอื่น
2.2.3) คานิยมในสังคมอุปถัมภ เชน คานิยม น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา และให
ความกตัญูในทางที่ผิด ฯลฯ การสรางระบบอุปถัมภโดยขาราชการผูใหญตองหารายไดพิเศษดวย
การฉอราษฎรบังหลวงเพื่อเลี้ยงผูใตบังคับบัญชาและสรางเกราะคุมกันการตรวจสอบพฤติกรรมการ
ทุจริตของตน
2.2.4) คานิยมในสังคมรูรักษาตัวรอดเปนยอดดี เชน เขาเมืองตาหลิ่วตอง
หลิ่วตาตาม อยาแกวงเทาหาเสี้ยน ประนีประนอมและคานิยมในสังคมอํานาจนิยม ฯลฯ คานิย ม
เหลานี้สงเสริมใหคนในสังคมไมเฉพาะนักการเมืองหรือขาราชการเทานั้น แมแตประชาชนธรรมดา
ทั่ ว ไปยั ง มี แ นวโน ม ของความไม ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ไม เ คารพกฎหมายบ า นเมื อ ง ไม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
จนกลายเปนลักษณะทั่วไปของคนในสังคม
2.3) วัฒนธรรม ไดแก
2.3.1) ประเพณีปฏิบัติของขาราชการที่มีการแนะนําคําสั่งสอนกันอยาง
ไมเปนทางการ การตั้งเงินเดือนต่ําแตอนุญาตใหขาราชการใชอํานาจหรือเวลาไปหาผลประโยชนหรือ
รายไดเพิ่มเติมได
2.3.2) การนิย มจายเงิน ของนักธุ ร กิจ ใหกับ ขาราชการที่ตองการความ
สะดวกรวดเร็ว หรือการบริการที่ดีกวาดวยการลดตนทุนที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
2.4) การเมือง ไดแก
2.4.1) การคอรรัปชันของขาราชการไมสามารถแยกออกจากระบบการเมือง
การรวมมือของคนสองกลุมเกิดขึ้นไดในประเด็นการใชจายเงินการหารายได และการตัดสินพิจารณา
โครงการของรัฐ
2.4.2) อํานาจทางการเมืองอยูในมือของกลุมคนเพียงไมกี่กลุม โดยสวนใหญ
จะเปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่น มีอํานาจเงิน คนกลุมนี้มีสัมพันธภาพที่แนนหนากับประชาชนทองถิ่น
ทั่วไป กลุมธุรกิจและขาราชการประจํา สวนระบบราชการประจําจะมีโครงสรางปดและมีสัมพันธภาพ
ที่ยึดโยงอยางแนนหนาระหวางขาราชการระดับตางๆ ระบบที่แนนหนานี้จะสงผลทําใหมีการจัดสรร
ผลประโยชนระหวางคนในกลุมอยางลงตัว มีการปกปดการกระทําผิดอยางแนบเนียน มีฐานอํานาจที่
หากใครบังอาจเอื้อมมือเขาไปแกไขอาจเดือดรอนได
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2.5) ระบบราชการ ไดแก
2.5.1) การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ความบกพรองในการบริหารงาน
เปดโอกาสใหเกิดการคอรรัปชัน
2.5.2) การใช ดุ ล พิ นิ จ มากและการผู ก ขาดอํ า นาจ จะทํ า ให อั ต ราการ
คอรรัปชันในหนวยงานสูง การที่ขาราชการมีอํานาจในการอนุมัติหรือการตัดสินใจใหคุณใหโทษทําให
ขาราชการสามารถใชอํานาจนั้นในทางทุจริต
2.5.3) ภายใตระบบที่มีกฎเกณฑมากเกินไปในปจจุบัน จนยากที่นักธุรกิจ
หรื อ ประชาชนทั่ ว ไปจะบรรลุ ไ ด โ ดยง า ยทํ า ให ก ลายเป น เงื่ อ นไขที่ ข า ราชการสามารถแสวงหา
ผลประโยชนไดจากการลดหยอนกฎเกณฑบางอยางใหแกบุคคลบางสวนที่ตองการชนะกฎเกณฑ
เหลานั้นโดยเร็ว การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ทําใหผูที่ไปติดตอตองเสียเวลามาก
จึงเกิดการสมยอมกันระหวางผูใหกับผูรับ
2.5.4) การตกอยูใตภาวะแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริตมีทางเปนไปได
ที่ผูนั้นจะทําการทุจริตดวย เพราะวามีตัวอยางบุคคลในลักษณะเดือดรอนมีมากราย มีขาราชการ
จํานวนไมนอยที่บนในที่ลับและที่เปดเผยวา ตนเองไมอยากยุงเกี่ยวกับการคอรรัปชันใด ๆ เลย แตจะ
ทําอยางไรไดในเมื่อคอรปชันเปนเรื่องของ “ระบบ” พวกขาราชการใหมๆ ที่เปนคนดี มีอุดมการณ
มีความพากเพียรที่จะทํางานโดยสุจริตไมสามารถรักษาความดีไวได เพราะถูกคนเกาเขาครอบงํา
ถ า คนใหม ไ ม ย อมรั บ แบบแผนการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ของคนเก า ก็ จ ะไม ส ามารถอยู ไ ด กลายเป น
“แกะดํา” ที่คนอื่นไมคบคาดวย
2.5.5) การรวมอํานาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย ทําใหไมมีระบบ
ตรวจสอบที่เปนจริงและมีประสิทธิภาพ
2.5.6) ตําแหนงหนาที่ในลักษณะอํานวยตอการกระทําผิด เชน อํานาจใน
การอนุญาต การอนุมัติจัดซื้อจัดจาง เปนตน
2.5.7) การที่ขาราชการผูใหญคอรรัป ชัน ใหเห็นเปนตัว อยางแลวไมถูก
ลงโทษ ขาราชการชั้นผูนอยจึงเลียนแบบ เนื่องจากเห็นการประพฤติตนของขาราชการชั้นผูใหญจน
กลายเปนความเคยชิน และไมเห็นวาการกระทําเหลานั้นจะเปนการคอรรัปชัน หรือสับสนระหวาง
สินน้ําใจกับคอรรัปชัน
2.6) กฎหมายและระเบียบ ไดแก
2.6.1) ใช ชองว างของกฎหมายในการคอรรัป ชัน เชน ป ญ หาความไม
ชัดเจนของระเบียบ กฎหมาย การใหอํานาจแกผูบริหารหรือขาราชการมากไปทําใหผูใชกฎหมายนั้น
สรางประโยชนแกตนเองและพวกพองได เปนตน
2.6.2) คติทางวิธีพิจารณาความที่วา “บุคคลยังบริสุทธิ์อยูจนกวาจะพิสูจน
ไดวามีความผิดจริง” แตการคอรรัปชันมิไดเปนอาชญากรรมใหคูกรณีทั้งสองฝาย หาพยานหลักฐานได
ยาก ยิ่ งไปกว า นั้ น การคอร รั ปชั น ยั งกอประโยชนใหคูกรณีทั้งสองฝาย จึงไมมีฝายใดยอมเปดเผย
ออกมา และถาหากมีฝายใดปรารถนาจะเปดเผยความจริงในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้ง
เอาไวอีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศกําหนดบทลงโทษของบุคคลผูใหสินบนเทากับผูรับสินบน จึงพบ
กรณีที่ผูใหสินบนดําเนินคดีกับผูรับสินบนไมมากนัก
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2.6.3) ราษฎรที่รูเห็นคอรรัปชัน ก็เปน โจทยฟองรองมิไดเนื่องจากไมใช
ผูเสียหาย ยิ่งกวานั้นกระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุงยากซับซอนจนกลายเปนผลดีแกผูทุจริต
2.6.4) การที่ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุงยาก ซับซอน มี
ขั้นตอนมาก ทําใหระบบงานเทอะทะ ลาชาจนเกิดชองทางใหขาราชการหาประโยชนได
2.7) การตรวจสอบ ไดแก
2.7.1) การที่ภาคประชาชนขาดความเขมแข็ง ประชาชนสวนหนึ่งยังไม
ชัดเจนในเรื่องหนาที่ของขาราชการในการใหบริการสาธารณะ ทําใหคนไทยและขาราชการสวนหนึ่ง
ยอมรับการใหสินน้ําใจแกขาราชการ กระบวนการตอตานคอรรัปชันจากฝายประชาชนจึงไมเขมแข็ง
2.7.2) การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ
หรือกํากับดูแลอยางจริงจัง
2.7.3) การเรียนรูและเลียนแบบจากขาราชการที่กระทําแลวถือวาไมผิด
กฎหมาย เชน การทุจริตที่เรียกวากินตามน้ํา เปนตน
2.8) สาเหตุอื่น ๆ เชน
2.8.1) อิทธิพลของภรรยาหรือผูหญิง เนื่องจากเปนผูใกลชิดสามีอันเปน
ตัวการสําคัญที่สนับสนุนและสงเสริมใหสามีของตนทําการคอรรัปชันเพื่อความเปนอยูของครอบครัว
2.8.2) การพนัน ทําใหขาราชการที่เสียพนันมีแนวโนมจะคอรรัปชันมาก
ขึ้น
2.1.4 พฤติกรรมคอรรัปชันในประเทศไทย
นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (๒๕๔๔ หนา ๓-๕ ถึง ๓-๗) ไดแบงกลุมพฤติกรรม
คอรรัปชันในประเทศไทย ทั้งที่เกิดจากการทุจริตของขาราชการ การรวมกันคอรรัปชันของขาราชการ
และนักธุรกิจ และคอรรัปชันในภาคเอกชน ไดดังนี้
1) การทุจริตของเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินและการบัญชี การที่
พนักงานบัญชียักยอกเงินของหลวงไปใชสวนตัวแลวแสดงรายการรับจายเงินไวไมตรงตอความจริง
จากตัวอยางงานวิจัยของธวัชชัย สีสุวรรณ (๒๕๔๐, อางถึงใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ, ๒๕๔๔)
ซึ่งใชกรณีศึกษาการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ดานการเงิน ๓ คนในองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนมาวิเคราะหหาจุดออนของระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ พบวา การที่เจาหนาที่การเงินดังกลาว
ซึ่งรวมกันปลอมลายมือชื่อผูมีอํานาจถอนเงินจากธนาคารแลวใชวิธีการทางบัญชีปกปดความผิด โดย
ทําการยักยอกเงินงบประมาณแผนดินเปนเวลานานกวา ๗ ป เปนเงินจํานวนกวา ๖๐ ลานบาทไดนั้น
กรณีนี้สะทอนใหเห็นวาแมระเบียบปฏิบัติที่วางไวจะรัดกุมเพียงใด แตถาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ “สมรู
รวมคิด” รวมกันทุจริตและปดบัง กวาจะมีการตรวจสอบจนกระทั่งจับได รัฐก็สูญเสียประโยชนไป
มากแลว
2) การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง สําหรับการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
นั้น ทินพันธุ นาคะตะ (ม.ป.ป. อางถึงใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ, ๒๕๔๔) สรุปไดวาการทุจริต
คอรรัปชันในแวดวงราชการไทยเกิดขึ้นจากการใชกฎหมายและระเบียบที่มีอยูเปนเครื่องมือในการหา
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ผลประโยชนของกลุมบุคคลที่มีผลประโยชนรวมกันอันไดแก ขาราชการและพอคา จากการสัมภาษณ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ย วของโดยสัญญาวาจะปกปดชื่อและสังกัดของผูใหสัมภาษณ ทําใหไดทราบ
รายละเอียดของเทคนิคตางๆ ในการทุจริตคอรรัปชันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดังนี้
2.1) ในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช ขาราชการจะทําการทุจริตโดยกําหนดสเปคใหไม
มีผูใดเขาใจไดนอกจากพอคาที่เปนพวกเดียวกับเจาหนาที่ซึ่งรวมมือกันคอรรัปชัน
2.2) ในการสอบราคาที่มีระเบียบกําหนดใหตองมีเจาหนาที่อยางนอย ๒ คนแยกกัน
ไปสอบราคา วัสดุอุปกรณที่จะซื้อจากรานคาอยางนอย ๒ แหง ในทางปฏิบัติจะมีการแตงตั้งเจาหนาที่
๒ คนตรงตามระเบี ย บ แต มักจะเปน พวกเดีย วกันและแทนที่จ ะปฏิบัติห นาที่แยกจากกัน ก็มักจะ
รวมกันสรางหลักฐานการสอบราคาใหครบแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาอนุมัติทําสัญญาซื้อขายกับผูที่
เสนอราคาต่ําสุด ซึ่งสวนใหญก็มักจะแพงกวาราคาในทองตลาด
2.3) กรณี การประกวดราคาซึ่งมีกฎระเบียบเพื่อใหเกิดการแขงขัน ที่เปน ธรรมนั้น
เจ าหนา ที่ ของรั ฐ และพ อคา สามารถแปลงระเบีย บเหลานั้น ใหเปน เครื่องมือทุจ ริตได เชน ในการ
ประกวดราคากอสราง ทางราชการจะกําหนดใหผูที่จะซื้อแบบการประกวดราคาไดจะตองเปนผูที่ขึ้น
ทะเบียนกับหนวยงานราชการนั้น และตองแสดงผลงานที่เคยทํากับราชการมาเปนมูลคาไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ ของงานที่ประกวดราคานั้น ซึ่งเปนผลใหผูรับเหมาหนาใหมถูกกีดกัน ในการประกวด
ราคา จึงมักมีแตผูรับเหมาหนาเกาที่ติดตอกับสวนราชการนั้นมาเปนเวลานาน นอกจากนี้ยังมีวิธีการ
กีดกันผูรับเหมาหนาใหมโดยการถวงเวลาในการขึ้นทะเบียนผูรับเหมา หรือสรางความไมสะดวกใน
การทํางานของผูรับเหมาหนาใหม เชน จงใจตรวจสอบวัสดุกอสรางลาชา ทําใหงานไมแลวเสร็จตาม
สัญญา สงผลใหผูรับเหมาตองถูกปรับ สวนประกอบเหลานี้ชวยจํากัดจํานวนผูประกวดราคาใหเหลือ
เพี ย งรายเก า ๆ ไม กี่ ร าย ซึ่ ง รู จั ก กั น ดี ใ นส ว นราชการนั้ น สามารถทํ า ความตกลงกั น ได ง า ยด ว ย
ความคุนเคย
2.4) การรวมหัวกันของบรรดาผูเขารวมประกวดราคาหรือที่เรียกวาการฮั้วก็เปนอีก
ปรากฏการณหนึ่งที่เปนที่รูกันทั่วไป โดยที่บรรดาพอคาผูรับเหมาจะรวมมือกันใหสัญญาตางตอบแทน
กัน โดยยินยอมใหผูรับเหมารายหนึ่งเปนผูเสนอราคาต่ําสุดเพื่อใหชนะการประกวดราคา สวนผูรวม
ประกวดราคารายอื่น ๆ จะเสนอราคาใหสูง โดยผูรับเหมาที่ไดรับสัญญานั้นจะตองจายผลประโยชน
บางประการตอบแทนใหผูรวมสมยอมดวย ดังนั้น ราคาที่รัฐตองจายจึงรวมเอาทั้งตนทุนสินคา กําไร
ของผูรับเหมา เงินที่จายตอบแทนในการฮั้ว และเงินที่จายใหเจาหนาที่ของรัฐ เหตุที่เกิดการฮั้วขึ้น
เพราะพอคาทุกคนรูราคาที่แทจริงของสินคานั้นดี การแขงขันกันอยางเสรีที่ผูรับเหมาตองแยงกันเสนอ
ราคาต่ําที่สุดเพื่อใหไดรับงานนั้น ไมอาจทําใหไดรับกําไรเทากับการฮั้วกัน
งานวิจัยดังกลาวยังชี้ใหเห็นวามีประเด็นที่นาสนใจคือ กฎระเบียบก็เปนอุปสรรค
สําคัญทีท่ ําใหเจาหนาที่ขาดแรงจูงใจที่จะขัดขวางกระบวนการสมรูรวมคิดนี้ รวมไปถึงการเขาไปมีสวน
รวมทุจริตเพื่อรับสวนแบงผลประโยชน ทั้งนี้เนื่องจากการยกเลิกการประกวดราคานั้นตองมีหลักฐาน
เปนจํานวนมาก ทําใหเจาหนาที่ที่เปนกรรมการประกวดราคา แมจะรูดีวาราคาที่ประมูลสูงวาราคา
ท อ งตลาดมาก (กรณี ที่ มี ส มมติ ฐ านว า เจ า หน า ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ) ก็ ต อ งเสนอความเห็ น ให ทํ า สั ญ ญากั บ
ผูรับเหมารายที่เสนอราคาต่ําสุด มิฉะนั้นเจาหนาที่อาจถูกบรรดาผูรับเหมารุมกันกลาวหาวากลั่นแกลง
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เพื่ อ เรี ย กสิ น บน ซึ่ ง ในการสื บ สวนเพื่ อ พิ สู จ น ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องกรรมการนั้ น ก็ ย ากที่ จ ะหา
พยานหลักฐาน จึ งเป นการเสี่ย งและอาจจะสงผลใหเจาหนาที่สูญ เสียตําแหนงหนาที่ได ดว ยเหตุ
ดังกลาวเจาหนาที่จึงมักมีพฤติกรรมที่เรียกวา “กินตามน้ํา” ดวย
3) การแสวงหาผลประโยชนจากงานใหบริการประชาชน งานตรวจสอบหรือควบคุม
งานที่เกี่ยวกับความยุติธรรม
การรับหรือการเรียกสินบน กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรองเอาทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนจากผูอื่นโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือกรณีที่ผูอื่นหยิบยื่นทรัพยสินหรือผลประโยชนให
เจาหนาที่ เพื่อใหใชอํานาจตามกฎหมายทําการอยางใดอยางหนึ่งใหเปนประโยชนแกตน จากการวิจัย
ของ ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (๒๕๔๑, อางถึงใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ, ๒๕๔๔) ซึ่งได
ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักธุรกิจ ๔๓๐ ราย พบวา ๒ ใน ๓ ของนักธุรกิจเหลานี้ตางมี
ประสบการณในการจาย “เงินใตโตะ” หรือ “คาน้ํารอนน้ําชา” ใหแกขาราชการหรือนักการเมืองคิด
เปนมูลคาระหวางรอยละ ๑-๕ ของมูลคาสินคาหรือยอดขายประจําป ซึ่งการจายนั้นมิไดจายโดย
สมัครใจ แตเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่นักธุรกิจตองยอมรับจากการถูกเรียกรอง ซึ่ง ๕ หนวยงานแรกที่
นักธุรกิจเห็นวามีคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก กรมศุลกากร กรมตํารวจ กรมสรรพากร กรมที่ดิน และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนทั้งสิ้น
4) การจายสินบนเพื่อใหไดการผูกขาดกิจการบางประเภทที่ตองไดรับสัมปทานจาก
รัฐบาล และจายเพื่อใหคงสภาพการผูกขาดนั้นไว
การให สั ม ปทานโครงการต า งๆ ของรั ฐ นั้ น เป น แหล ง ที่ ก อ ให เ กิ ด ค า เช า ทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งการใหสัมปทานโครงการขนาดใหญของรัฐ เชน โครงการสัมปทานธุรกิจโทรคมนาคม
เปนผลจากการที่นักธุรกิจใหสินบนหรือผลประโยชนตาง ๆ แกขาราชการและนักการเมืองในขั้นตอน
ตา ง ๆ นับ ตั้ งแตการผลักดัน โครงการสัมปทานใหม ๆ การชวยเหลือในขั้น ตอนการพิจารณาของ
ขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอทางการเงินในการประมูล ตลอดจนการสนับสนุนรางสัญญาซึ่งเปน
ประโยชนตอผูรับสัมปทานซึ่งสงผลใหรัฐตองสูญเสียผลประโยชนที่พึงไดรับนอกจากการทุจริตในวง
ราชการซึ่งอาจกระทําโดยขาราชการ หรือขาราชการสมคบกับนักธุรกิจแลว ยังมีการทุจริตตอรายได
ของรัฐโดยเอกชนอีก เชน การโกงภาษีมูลคาเพิ่ม การตกแตงบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี เปนตน (ผาสุก
พงษไพจิตร และคณะ, ๒๕๔๑ อางถึงใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ, ๒๕๔๔)
นายรัตนชัย ถิรเถกิง (2551) กลาวถึง การศึกษาวิจัยการคอรรัปชันในระบบราชการ
ไทยในป พ.ศ. 2544 วา คอรรัปชันมีลักษณะพิเศษเฉพาะหลายประการ ดังนี้
1) คอรรัปชันเปนวัฒนธรรมยอยของคนกลุมหนึ่ง
2) คอรรัปชันมีวิถีที่ลงตัวของการดํารงอยูและเติบโต
3) คอรรัปชันมีมากมายหลากหลายวิธีการ
4) คอรรัปชันมีความสลับซับซอนและยากตอการเขาใจในรายละเอียด
5) คอรรัปชันมีลักษณะที่เปนการฝาฝน หลีกเลี่ยง บิดเบือน จูงใจ เรียกรอง บังคับ
ขมขู หนวงเหนี่ยว หรือกลั่นแกลง เพื่อหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง
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6) คอรรัปชันมีลักษณะที่เปนการสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการ
กระทํา ในหนาที่รับผิดชอบ ยักยอก เบียดบังทรัพยสินของทางราชการ ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ
อันเปนเท็จ
7) ใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงงานกระทําการหรือละเวนการกระทําใด ๆ ขมขืนใจ
จูงใจ เรียกหรือรับทรัพยสินใด ๆ หรือประโยชนอยางอื่นใหแกตนเองหรือผูอื่น
8) กระทําความผิดตอเจาพนักงาน คือ การที่บุคคลธรรมดากระทําคอรรัปชัน
9) การกระทําที่ผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ เชน การที่ขาราชการชั้นผูใหญนําเอา
ทหาร ขาราชการ ไปใชในกิจการสวนตัว การไดรับผลตอบแทนจากตําแหนงหนาที่
2.1.5 แนวทางในการปองกันและการปราบปรามคอรรัปชัน
นักวิชาการหลายทานไดศึกษา และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาคอรรัปชัน ดังนี้
แนวทางในการแกไขปญหาคอรรัปชันจากเอกสารเรื่อง “ปญหาคอรรัปชัน...สาเหตุ
และทางออก” ของศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2536) ไดระบุวาการแกไขปญหาคอรรัปชันตามมิติทางวิชาการมีอยู 2 แนวทางกวางๆ คือ
1) การแก ไ ขป ญ หาจากระดับ อั ตตบุ ค คล (Subjective Dimension) โดยใช
กระบวนการอบรมบมนิสัยผานกลไกตางๆ ของสังคม เชน การใชสถาบันปฐมภูมิตาง ๆ อาทิ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางวิชาชีพ
2) การแกไขปญหาโดยใชมาตรการทางภววิสัย (Objective Dimension) ซึ่งสามารถ
กระทําไดโดยผาน “ตัวแปร” 3 ประการ คือ
2.1) การควบคุมโดยมาตรการทางการเมือง (Political Control)
2.2) การใชมาตรการทางการบริหาร (Administrative Control)
2.3) การใชมาตรการควบคุมจากสาธารณะ (Public Control) ซึ่งการควบคุม
จากสาธารณะจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถาหากมีการดําเนินการมาตรการตางๆ ดังนี้
2.3.1) การมี Public Hearing
2.3.2) การมี Public Enquiry
2.3.3) การกระจายอํานาจทางการบริหารไปสูทองถิ่น (Decentralization)
ทั้งนี้ หน วยงานดังกลาวได นําเสนอมาตรการระยะสั้น และระยะยาวในการแกไข
ปญหาคอรรัปชันดวย ตัวอยางมาตรการระยะสั้น ไดแก ปรับระบบการใหบริการแกประชาชนให
ชัดเจนและมีกําหนดระยะเวลาใหแนชัด ลดอํานาจการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบบางอยางของ
หนวยงานราชการ ปรับรายไดของขาราชการ เพิ่มความรูทางดานสิทธิแกประชาชนในการติดตอกับ
หนวยงานราชการหรือดา นอื่น ๆ เปนตน สวนมาตรการระยะยาวที่เสนอไว เชน เนนการปลูกฝง
จิ ต สํ า นึ กด า นจริ ย ธรรมและคุ ณธรรมผ านทางสถาบัน สังคม การแกไขปญ หาความยากจนและมี
มาตรการในการเพิ่ ม ความเป น ธรรมในการกระจายรายได ปรั บ ระบบราชการให เ ล็ ก ลงแต มี
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ประสิ ทธิ ภ าพ และมี การใช ร ะบบคุณธรรมในการใหความดีค วามชอบหรือพิจารณาเลื่อนชั้น ของ
ขาราชการ ตลอดจนการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นใหมากขึ้น
สุขุม นวพันธ และชัยชนะ อิงคะวัต (2543) ไดเสนอวาการแกไขปญหาคอรรัปชัน
ตองใชหลัก “จริยธรรมนําเศรษฐกิจ” เนื่องจากเล็งเห็นวาปญหาหลักของคอรรัปชัน คือ ความเสื่อม
ทางจริยธรรมอันเกิดจากความโลภ อันเปนผลมาจากคานิยมที่เห็นแกวัตถุ ดังนั้น ตองแกไขโดย “ปรับ
คานิยมทางสังคม” เพื่อแกไขระบบความเชื่อและสรางจริยธรรมที่ดีในสังคม เลิกยกยองคนรวยและผูมี
อํานาจและเงินตราที่หามามิชอบตองรวมกันตําหนิอาชญากรผูทําลายเศรษฐกิจและสังคม และหันมา
ยกยองบุคคลที่ซื่อสัตยสุจริต ชื่นชมขาราชการที่กินอยูอยางเรียบงาย ดังนั้น หากตองการจะแกไข
ปญหาคอรรัปชันไดจะตองกระทําการ ดังนี้
1) รัฐควรทบทวนและรณรงคเรื่องศักดิ์ศรีของขาราชการและนักการเมืองใหมวา
เปนบุคคลที่มีเกียรติเพราะเปน “ขาราชบริพาร” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมทั้งปรับ
เรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานดวย จัดการอยางเขมงวดกับหนวยงานที่ใชเสนสาย
2) ประชาชนควรยกยองคนดี คือ บุคคลที่มีทั้งความสามารถ ความเปนอยูอยาง
อั ต ภาพ และที่ สํ า คั ญ ผู นํ า ประเทศต อ งเป น ผู ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ป ณิ ธ านที่ แ น ว แน ใ นการ
ปราบปรามคอรรัปชัน
3) ในระดับครอบครัว พอบานแมบานตองเปนตัวอยางของการลดการกินอยูอยาง
ฟุงเฟอ
4) จําเปนตองมีกฎหมายที่เครงครัดและตองกําหนดโทษสถานหนัก
Robert Klitgaard (1996) ไดเสนอความคิดเห็นวา การปราบปรามคอรรัปชันจะ
ประสบความสําเร็จควรคํานึงประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ตอไปนี้
1) ตองลงโทษตัวการใหญหรือสําคัญบางคนเปนเยี่ยงอยาง
2) ตองดึงประชาชนเขาเปนแนวรวมในการตรวจสอบ
3) ตองเนนถึงวิธีการปองกันคอรรัปชันโดยปดหนทางหรือโอกาสของคอรรัปชัน เชน
อาจใชหลักการ C = M+D-A เพื่อสรางระบบที่ใสสะอาด
4) ตองปรับระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ เนื่องจากบางประเทศคาตอบแทนที่
ขาราชการไดรับไมสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
ไชยวัฒน ค้ําชู และคณะ (2545: 44-49) ไดกลาวถึงหลักธรรมาภิบาลที่มี
นักวิชาการนํามาอางอิงเพื่อเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ถึงแมวา
การจัดวิธีการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลอาจจะไมมีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว แตที่จะกลาวตอไปนี้
ตองถือวาเปนองคประกอบรวม ซึ่งเปนพื้นฐานของการสรางธรรมาภิบาลองคประกอบเหลานี้ ไดแก
1) ภาระรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดใหบุคคลและองคกร ทั้งที่มาจากการ
เลือกตั้งและการแตงตั้ง ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ตองมีภาระความรับผิดชอบตอ
สาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทํา กิจกรรม หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณะ
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หรือกระทําในนามของสาธารณะ ในความหมายแคบ ภาระรับผิดชอบมุงเนนเรื่องความสามารถที่จะ
อธิบายทาทีในการจัดสรร การใช และการควบคุม อันเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบงบประมาณการบัญชี
และการตรวจสอบการบัญชี ในความหมายกวางภาระรับผิดชอบยังหมายรวมถึงการจัดตั้งและการใช
บังคับกฎเกณฑและระเบียบกติกาตางๆ ของบรรษัทภิบาลดวย
2) ความโปรงใส อาจนิยามความโปรงใสอยางกวาง ๆ ไดวา คือการที่สาธารณชนมี
โอกาสรับรูนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล และมีความมั่นใจวารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการดําเนิน
ตามนโยบายซึ่งจะเกิดขึ้นเชนนั้นได เมื่อประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางาน คําชี้แจง และถอย
แถลงตาง ๆ ของรัฐบาล และกระบวนการทางการเมืองในการกําหนดและดําเนินนโยบายเปดโอกาส
ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม รวมทั้งการเปดใหมีการตอสูแขงขันระหวางฝายตางๆ อยางเต็มที่ในการ
กําหนดทางเลือกของสังคม นอกจากนี้ ความโปรงใสยังทําใหการติดตามตรวจสอบของสาธารณชน
มีความถูกตองมากขึ้น และไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม
3) การปราบปรามทุจ ริตและประพฤติ มิช อบ การทุ จ ริต และประพฤติ มิช อบใน
ตําแหนงหนาที่ หมายถึง การใชอํานาจหนาที่หรือการอาศัยความไววางใจที่สาธารณชนมอบใหไป
ในทางที่เปนการหาผลประโยชนสวนตน การทุจริตเกิดขึ้นไดทั้งในระดับบุคคล และองคกรหรือ
สถาบัน ความหมายนี้ครอบคลุมรูปแบบการฉอราษฎรบังหลวงเกือบทั้งหมด ทั้งที่อยูในภาครัฐและ
เอกชน ในสวนของระบบราชการ การทุจริตสวนใหญ หมายถึง การกระทําของหนวยราชการหรือ
ของขาราชการที่มิชอบดวยกฎหมาย การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือเปนตัวชี้วัด
สําคัญที่แสดงความตั้งใจจริงในการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น
วิธีการปกครองที่เลวและการทุจริตนับเปนของคูกัน และเปนอุปสรรคใหญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน
(1) สินบนทําใหโครงการพัฒนาของรัฐมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น และกอใหเกิดโครงการที่
แทบจะไมมีประโยชนทางเศรษฐกิจใด ๆ
(2) การฉอราษฎรบังหลวงบั่นทอนความสามารถในการจัดเก็บรายไดของรัฐ ทําให
ระบบการคลังของประเทศออนแอและสรางปญหาทางดานเศรษฐกิจในระดับมหภาค
(3) การผันทรัพยากรมาใชอยางผิดจากเปาหมายที่วางไวแตเดิม เปนการบิดเบือน
กระบวนการกําหนดนโยบาย
(4) การใชสินบนเปนเครื่องเบิกทางเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณะ ทําใหการ
จัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากร และเงินงบประมาณที่กําหนดเอาไวตองเสียไป
(5) การทุจริตอยางกวางขวางนําความเสื่อมเสียมาสูรัฐบาล และทําใหประชาชน
หมดความศรัทธาในการเมืองและนโยบายสาธารณะ
ในการบริหารงานภาครัฐ ความออนแอของระบบบริหารราชการแผนดินจะสงผลให
จริยธรรมและการยึดมั่นในจริยธรรมของขาราชการเสื่อมถอยลง ทําใหการควบคุมรัฐบาลของฝายนิติ
บัญญัติไมเพียงพอ นอกจากนั้นการทุจริตยังกัดกรอน อํานาจหนาที่และประสิทธิภาพขององคกร หรือ
หนวยงานราชการ ดวยเหตุนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปรงใสของนโยบายเศรษฐกิจ และ
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การปฏิรูประบบราชการจึงนับเปนองคประกอบสําคัญในการรณรงคตอสูกับการทุจริต และการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล
4) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทและอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย และมีสวนในการควบคุม
สถาบัน ตลอดจนการจัดสรรการใชและการรักษาทรัพยากรตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของตน
อันจะทําใหเกิดการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ เมื่อพิจารณาในบริบทของการจัดการปกครอง และ
การบริหารการมีสวนรวมจะเนนที่การอุดหนุนใหประชาชนพลเมือง ซึ่งรวมผูหญิงอยูดวย มีอํานาจ
มากขึ้น และเนนความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงและกิจกรรมตาง ๆ ในภาคประชา
สังคม การมีสวนรวมเปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางกรอบของกฎเกณฑ และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะชวยสรางขอเรียกรองที่ชอบธรรม และกอใหเกิดกระบวนการติดตามการตรวจสอบนโยบายและ
การดําเนินการของรัฐ การมีสวนรวมเกิดขึ้นไดในหลายระดับดวยกัน นับตั้งแตระดับรากหญา โดย
ผานสถาบันในระดับทองถิ่นและเทศบาล ไปจนถึงระดับภูมิภาค และระดับชาติ ภายใตรูปแบบการ
ปกครองที่มีการกระจายอํานาจและยืดหยุน ตลอดจนการมีสวนรวมในภาคเอกชน
5) กรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระบบยุติธรรมและกฎหมายที่สงเสริม
การพัฒนาและระบบการจัดการปกครองที่ดีนั้นคือ การมีกฎหมายที่มีความชัดเจนและนํามาใชอยาง
เปนเอกภาพ ในระบบและกระบวนการยุติธรรมที่มีความเปนวัตถุวิสัยและเปนอิสระ และเปนระบบ
กฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อปองปรามผูคิดละเมิดหรือลงโทษผูที่ฝาฝน ระบบกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมที่ดีจะชวยสงเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ถาขาดระบบเชนวานี้ไปหรือมีระบบที่ออนแอจะทําใหไมคอยมีใครอยากจะลงทุน
ตนทุนในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจจะถูกบิดเบือนไป และพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนจากคา
เชา (Rent – seeking Activities) จะแพรกระจายอยางกวางขวาง และปญหาการบังคับใหเปนไป
ตามกฎหมายจะนําไปสูการกระทําของบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทุจริตในทุกระดับ
ดังนั้น การปองกันหรือการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันจะตองมีการจัดการที่
จริงจัง โดยอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐบาลที่จะตองกําหนด
มาตรการหรือกฎระเบียบมาบังคับใชซึ่งพิจารณาจากปจจัยหรือสาเหตุที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
ได รวมถึงการรณรงคปลูกจิตสํานึกเพื่อสรางวัฒนธรรมใหม และใหภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
สื่อมวลชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชัน
2.1.6 ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันและองคกรความโปรงใสสากล
องคกรความโปรงใสสากล (Transparency International – TI) ไดเปดเผยผลการ
จัดอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index – CPI) ประจําป 2011
พบวา ประเทศไทยได 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยูอันดับที่ 80 จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 183 ประเทศทั่วโลก และอยูอันดับที่ 10 จาก 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ประเทศ
สวนใหญยังคงมีคะแนนต่ํากวาครึ่งหนึ่ง มีเพียง 49 ประเทศเทานั้นที่ไดคะแนนตั้งแต 5 คะแนนขึ้นไป
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โดยประเทศนิวซีแลนดสามารถครองแชมปอันดับหนึ่งในระดับโลก (9.5 คะแนน) และไดคะแนนมาก
ขึ้นกวาปที่แลว สวนเดนมารกและฟนแลนดแชมปเกาแมจะไดคะแนนมากขึ้นแตก็เปนอันดับสอง
(9.4 คะแนน) ขณะที่อันดับสุดทาย ไดแก ประเทศโซมาเลียและเกาหลีเหนือ (1.0 คะแนน) สวนใน
ภูมิภาคเอเชีย สิงคโปรยังครองอันดับหนึ่ง (9.2 คะแนน) และเมื่อพิจารณาตามกลุมประเทศและ
ภูมิภาค พบวา กลุมประเทศสมาชิกองคกรเพื่อความรวมมือเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และ
ประเทศในภูมิภาคยุโรปสวนใหญมีคะแนนคอนขางดีกวาภูมิภาคอื่นๆ ขณะที่กลุมประเทศในภูมิภาค
ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง และภูมิภาคอัฟริกา มีคะแนนคอนขางนอย
หลังจากที่มีการเปดเผยคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันออกมาพบวา ยังคงมีความ
ไมรูและไมเขาใจเกี่ยวกับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันอยูเปนจํานวนมาก ทั้งความเขาใจผิดวาดัชนีเปน
ตัวชี้วัดการคอรรัปชันของทั้งภาครัฐและเอกชน หรือความเขาใจผิดวาดัชนีเปนตัวสะทอนการทํางาน
ของนักการเมืองกลุมใดกลุมหนึ่ง เพื่อใหสามารถนําผลตางๆ ที่ไดไปใชประโยชนในการรับมือแกไข
ปญหาคอรรัปชันของประเทศไทยได การทําความเขาใจเกี่ยวกับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน จึงจําเปน
อยางยิ่ง
2.1.6.1 ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน หรือ Corruption Perceptions Index – CPI เปนดัชนี
ที่แสดงถึงการรับรูของกลุมตัวอยางที่มีตอการคอรรัปชันในภาครัฐ (Public Sector) ในประเทศนั้น ๆ
คําวาภาครัฐในที่นี้มีความหมายรวมไปถึงหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่รัฐทั้งหมด ทั้งนักการเมือง
ขาราชการ ทหาร ตํารวจตางๆ โดยกลุมตัวอยางที่วานี้มีฐานขอมูลมาจากผูเชี่ยวชาญหรือนักธุรกิจที่
อาศั ยอยูในประเทศที่ทําการสํารวจ รวมไปถึงสถาบัน หนว ยงานวิจัยและองคกรอิสระที่ไดรับ การ
ยอมรับจากทั่วโลก โดยตัวเลขที่มากหมายถึงการมีภาพลักษณการคอรรัปชันที่ต่ํา สวนตัวเลขที่ต่ํา
หมายถึงการมีภาพลักษณการคอรรัปชันที่สูง
องคกรความโปรงใสสากล ไดใหความหมายของคําวา “คอรรัปชัน” (Corruption)
ไวหมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาโดยหนาที่ในการหาประโยชนสวนตัว โดยองคกรความโปรงใสสากล
ไดระบุถึงกรณีตางๆ ที่จะสามารถเกิดขึ้นในการคอรรัปชันของภาครัฐได ดังนี้
1) การคอรรัปชันขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐ
ระดับสูงเพื่อบิดเบือนนโยบายหรือใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อใหผูนําหรือผูบริหารประเทศไดรับ
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรของชาติ
2) การคอรรัปชันขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐ
ระดับกลางและระดับลางตอประชาชนทั่วไป โดยการใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายในทางมิชอบ
3) การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ การให หรือสัญญาวาจะใหผลประโยชน
ทั้งในรูป ของเงิ น สิ่ งของ และสิ่ งตอบแทนตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดการทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี
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4) การยักยอก (Embezzlement) คือการที่พนักงานหรือเจาหนาที่ในองคกร นํา
เงินหรือสิ่งของที่ไดรับมอบหมายใหใชในราชการ มาใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม
เกี่ยวของ
5) การอุปถัมภ (Patronage) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก ดวยการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลจากสายสั ม พั น ธ ท างการเมื อ งหรื อ คอนเนกชั่ น เพื่ อ เข า มาทํ า งานหรื อ เพื่ อ ให รั บ
ผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม
6) การเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก
โดยเจาหนาที่ของรัฐจะใชอํานาจที่มี ในการใหผลประโยชนหรือใหหนาที่การงานแกเพื่อน ครอบครัว
หรือบุคคลใกลชิด โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม
7) ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) คือการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม
2.1.6.2 องคกรความโปรงใสสากล
องคกรความโปรงใสสากล (Transparency International – TI) กอตั้งขึ้นในป
1993 มีสถานะเปนองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ ทําหนาที่ในการตอสูกับการทุจริตและ
คอรรัปชันทุกรูปแบบเพื่อใหการทุจริตคอรรัปชันหมดไป ดวยการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ เคลื่อนไหวและสรางความตระหนักรูถึงผลเสียของการคอรรัปชัน
องคกรความโปรงใสสากลมีเครือขายอยูในประเทศตางๆ กวา 90 ประเทศทั่วโลก
เพื่ อเผยแพร แ ละให ข อมู ล ในการตอ ต านการคอร รั ป ชั น แกป ระชาชนในประเทศนั้ น ๆ โดยมีก าร
เคลื่อนไหวทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเรียกรองการเลือกตั้งที่เปนธรรม การบริหารจัดการและ
การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่โปรงใส โดยมีเครื่องมือและเจาหนาที่ที่มีประสบการณในการตอสูกับ
คอรรัปชันที่มาจากระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับสากล
ป จ จุ บั น องค กรความโปร งใสสากลมี เครื่ องมื อ หรื อดั ช นี ที่ สํ าคั ญ ในการชี้ วั ดการ
คอรรัปชันในระดับโลก 5 ตัวดวยกันคือ ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index –
CPI), เครื่องชี้วัดการคอรรัปชันทั่วโลก (Global Corruption Barometer – GCB) ดัชนีการติดสินบน
(Bribe Payers Index – BPI) ผลสํารวจการคอรรัปชันของโลก (Global Corruption Report – GCR),
ผลสํารวจความโปรงใสทางการเงิน (Promoting Revenue Transparency Project) และผลสํารวจ
การตอตานคอรรัปชัน (Transparency in Reporting on Anti-Corruption – TRAC)
2.1.6.3 ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน 2011
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน คํานวนโดยใชขอมูลครอบคลุมแหลงขอมูล 17 แห ง
ที่จัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสียง 13 สถาบัน ขอมูลทั้งหมดเปนการประเมินภาพรวมของการคอรรัปชัน
ประกอบดวยความถี่และจํานวนเงินที่ใชในการคอรรัปชันในภาครัฐ ซึ่งดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน
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2011 นั้ น เป น การนํ า ข อมู ล และผลสํารวจที่มีการเผยแพรในชว งสองปที่ผานมาคือ ตั้งแตเดือ น
ธันวาคม 2009 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2011 มาประเมิน
ผลสํารวจของแหลงขอมูลดังกลาวรวมตั้งแตการรูเห็นเรื่องการคอรรัปชันของผูที่
อาศั ย อยู ภายในประเทศ ไปจนถึ งการรับ รูของผูที่อยูอาศัย อยูภ ายนอกประเทศ โดยมีแหลงที่มา
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ เปนขอมูลที่มาจากผลสํารวจของภาคธุรกิจ และขอมูลที่มาจาก
นักวิเคราะหความเสี่ยงหรือผูเชี่ยวชาญจากองคกรระหวางประเทศเปนผูประเมินผลขอมูล จากนั้นจึง
นําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาแปลงเปนคามาตรฐานที่มีสเกลเทากันคือ 10 คะแนน แลวจึงนํามาจัดอันดับ
2.1.6.4 แหลงขอมูลทั้งหมดที่ใชในการประเมินดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน
แหลงขอมูลที่มาจากนักวิเคราะหความเสี่ยงหรือผูเชี่ยวชาญจากองคการระหวาง
ประเทศมี 13 แหง ประกอบดวย
1) การจัดอันดับธรรมาภิบาลของธนาคารพัฒนาแอฟริกา : African Development
Bank Governance Ratings 2010 (AFDB)
2) การประเมินผลงานรายประเทศของธนาคารพัฒนาเอเชีย : Asian Development
Bank Country Performance Assessment 2010 (ADB)
3) ดั ชนี ธ รรมาภิ บาลดานความยั่งยืน ของมูล นิธิเบอรเทลสแมนน : Bertelsmann
Foundation Sustainable Governance Indicators (BF_SGI)
4) ดั ช นี ก ารปฏิ รู ป ของมู ล นิ ธิ เบอร เ ทลสแมนน : Bertelsmann
Foundation
Transformation Index (BF_TI)
5) การประเมิ น ความเสี่ ย งรายประเทศของอี โ คโนมิ ส ต อิ น เทลลิ เ จนซ ยู นิ ต :
Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment (EIU_CRR)
6) รายงานการปฏิรูปรายประเทศของฟรีดอมเฮาส : Freedom House Nations in
Transit (FH_NIT)
7) การจัดอัน ดับความเสี่ยงรายประเทศของโกลบอล อินไซต : Global Insight
Country Risk Ratings (GI_CRR)
8) รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจําป 2010 ของเอเชียนอินเทลลิ
เจนซ : Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2010 (PERC2010)
9) รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจําป 2011 ของเอเชียนอินเทลลิ
เจนซ : Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2011 (PERC2011)
10) รายงานทิศทางความเสี่ยงรายประเทศของโพลิติคัล ริสค เซอรวิสเซส : Political
Risk Services International Country Risk Guide (PRS_ICRG)
11) ผลการจั ด อั น ดั บ สิ น บนขององค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสสากล :Transparency
International Bribe Payers Survey (TI_BPI)
12) การประเมินผลงานรายประเทศและศักยภาพของสถาบัน : World Bank –
Country Performance and Institutional Assessment (WB_CPIA)
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13) ดั ช นี เ ปรี ย บเทีย บหลักนิติรัฐ ของเวิล ด จัส ติส โปรเจ็กต : World
Project Rule of Law Index (WJP_ROL)

Justice

แหลงขอมูลที่เปนผลสํารวจจากภาคธุรกิจมี 4 แหง ประกอบดวย
1) IMD World Competitiveness Year Book 2010 (IMD2010)
2) IMD World Competitiveness Yearbook 2011 (IMD2011)
3) World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2010 (WEF 2010)
4) World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2011 (WEF 2011)
2.1.6.5 การวิเคราะหดัชนี CPI กรณีประเทศไทยป 2011
ผลการจั ดอั นดั บ ดัช นีภ าพลักษณคอร รั ป ชัน ของประเทศไทยในป 2011 พบวา
ประเทศไทยได 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยูอันดับที่ 80 จากการจัดอันดับทั้งหมด
183 ประเทศทั่วโลก รวมกับประเทศอื่น ๆ อีก 4 ประเทศคือ โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร กรีซ โมรอคโค
และเปรู ในสวนของภูมิภาคเอเชียไทยอยูอันดับที่ 10 จาก 26 ประเทศ ซึ่งที่มาของระดับ 3.4
คะแนน นั้น ไดมาจากการคํานวณคาเฉลี่ยของฐานขอมูลจํานวน 11 แหลงขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันป 2011 ของประเทศไทย
แหลงขอมูล
1. การจัดอันดับธรรมาภิบาลของธนาคารพัฒนาแอฟริกา (AFDB)
2. การประเมินผลงานรายประเทศของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
3. ดัชนีธรรมาภิบาลดานความยั่งยืนของมูลนิธิเบอรเทลสแมนน (BF SGI)
4. ดัชนีการปฏิรูปของมูลนิธิเบอรเทลสแมนน (BF TI)
5. การประเมินความเสี่ยงรายประเทศของอีโคโนมิสต อินเทลลิเจนซ ยูนิต
(EIU CRR)
6. รายงานการปฏิรูปรายประเทศของฟรีดอม เฮาส (FH NIT)
7. การจัดอันดับความเสี่ยงรายประเทศของโกลบอล อินไซต (GI CRR)
8. IMD 2010
9. IMD 2011
10. รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจําป 2010 ของเอเชียน
อินเทลลิเจนซ (PERC 2010)
11. รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจําป 2011 ของเอเชียน
อินเทลลิเจนซ (PERC 2011)

คะแนน
3.9
3.2
3.3
4.1
3.9
2.7
3.2
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แหลงขอมูล
12. รายงานทิศทางความเสี่ยงรายประเทศของโพลิติคัล ริสค เซอรวิสเซส
(PRS_ICRG)
13. ผลการจัดอันดับสินบนขององคกรเพื่อความโปรงใสสากล (TI_BPI)
14. การประเมินผลงานรายประเทศและศักยภาพของสถาบันของธนาคารโลก
(WB_CPIA)
15. WEF 2010
16. WEF 2011
17. ดัชนีเปรียบเทียบหลักนิติรัฐของเวิลด จัสติส โปรเจ็กต (WJP_ROL)
คาเฉลี่ยรวม (ดัชนี CPI)
ที่มา : ไทยพับบลิกา วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

คะแนน
2.6
3.2
3.4
3.8
3.4

จากตารางผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันป 2011 ของประเทศไทย
พบวา องคกรที่ใหคะแนนประเทศไทยต่ําสุด คือ Political Risk Services International Country
Risk Guide – PRS_ICRG ใหประเทศไทย 2.6 คะแนน โดยการสํารวจของ PRS_ICRG มุงเนนไปที่
การคอรัปชันที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง การเรียกหรือรับสินบนและการเลนพรรคเลนพวกที่เกิดขึ้นใน
ระบบอุปถัมภ สวนแหลงขอมูลที่ใหคะแนนประเทศไทยสูงสุด คือ IMD 2010 ที่ใหประเทศไทย 4.1
คะแนน โดยผลการสํารวจของ IMD 2010 เกิดจากการไปถามกลุมตัวอยางที่เปนภาคธุรกิจ และมี
การถามเพียงคําถามเดียวคือ “มีการติดสินบนและการคอรรัปชันจริงหรือไม”
มีดังนี้

2.1.6.6 ประเด็นการทุจริตคอรรัปชันที่ใชในการประเมินดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน

1) ความโปรงใสของภาครัฐในการใชจายงบประมาณ
๒) การแตงตั้งโยกยายขาราชการ หรือความสามารถในการตรวจสอบนักการเมือง
ระดับสูงของประเทศนั้นๆ
3) ความเห็นเรื่องการทุจริตคอรรัปชันที่เปนอุปสรรคตอการเมือง
4) ความคิดเห็นของประชาชนจากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับประสบการณการจายสินบน
5) ความเห็นเรื่องการทุจริตคอรรัปชันที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ
6) ความเห็นเรื่องการทุจริตคอรรัปชันที่เปนอุปสรรคตอการใชชีวิตสวนตัว/ครอบครัว
ของประชาชน
7) ความคิดเห็นของประชาชนตอการคอรรัปชันในอนาคต (ในอีก 3 ปขางหนา)
8) ดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาล (Worldwide Governance Indicators, WGI)
ประกอบดวย 6 มิติ ไดแก
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Accountability)

8.1) การมีสิทธิมีเสียงและความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Voice &

8.2) เสถียรภาพทางการเมืองและการไมเกิดความรุนแรง (Political Stability
andAbsence of Violence)
8.3) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
8.4) คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)
8.5) การบังคับใชกฎหมาย (Rule of Law) และ
8.6) การควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) โดย
ในแตละมิติมีการใหคาคะแนน เปนลําดับรอยละ (percentile rank) ซึ่งมีคาระหวาง 0-100 คาเขา
ใกล 0 แสดงวาระดับธรรมาภิบาลต่ํา แตถาใกล 100 ระดับธรรมาภิบาลจะสูง
2.1.6.7 ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555
สํานักงาน ป.ป.ช. (2555) เห็นวาวาการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. 25๔5
เป น จุ ด เริ่ ม ต น สํ า คั ญ ในการพยายามสร า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโดยใช วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี ตามประกาศในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ
โปรงใส ความคุมคา และผลสัมฤทธิ์ในภารกิจ ตลอดจนตอบสนองตอความตองการของประชาชน
อยางแทจริง สวนราชการตางๆ จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนกรอบในการบริหารราชการ
แผนดิน อยางไรก็ตาม แมวาสวนราชการตางๆ ไดดําเนินงานตามหลักการดังกลาวแพรหลายแต
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบยังคงมีอยูอยางมากในสังคมไทย ซึ่งสวนใหญยังไมสามารถระบุ
ที่มาหรือตนตอของปญหาการทุจริตได
สํานักงาน ป.ป.ช. จึงเห็นวาควรมีการวัดความโปรงใสดวยเครื่องมือวัดที่ใชหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence Base) ดวย ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดจัดทําเครื่องมือที่เรียกวา
ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ป พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 9 ดัชนี และ 17 ตัวชี้วัด
ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงดัชนีวัดความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ ป พ.ศ. 2555 ประกอบดวย 7 ดัชนี และ 18 ตัวชี้วัด เพื่อใหเปนเครื่องมือที่
สามารถแสดงผลการปฏิบัติราชการที่ดี โดยใชหลักฐานประกอบที่เปนรูปธรรม นอกจากนั้นยังจะชวย
สงเสริมการขับเคลื่อนความโปรงใสของสวนราชการใหดียิ่งขึ้น และสวนราชการไทยจะไดใชประโยชน
จากดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐนี้ แสดงถึงระดับความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานและเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใส
มากยิ่งขึ้น
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ คณะผูวิจัย ไดกําหนดแนวทางในการศึกษาจากทฤษฎี
ความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow ทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยสุขวิทยาของ Herzberg และ
ทฤษฎีความตองการแสวงหาของ McClelland ดังนี้
2.2.1 ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy
Theory)
จากที่ไดทราบแลวพฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจตาง ๆ และ
แรงจูงใจเหลานี้ก็ยังมีลักษณะแตกตางกันไปสําหรับแตละคนอีกดวย ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหาร
ควรจะไดทราบวา แรงจูงใจหรือความตองการของพนักงานในองคกรวามีรูปแบบอยางไรบาง ความรู
เรื่องดังกลาวไดรับการศึกษาอยางถูกตองจนกระทั่งตั้งเปนทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจพฤติกรรม
ของมนุ ษย ขึ้น มาใช อธิ บ ายให เ ห็ น วาตัว ของมนุษยถูกกระตุน จากความปรารถนาที่จ ะเสนอความ
ตองการเฉพาะอยางของความตองการ และความตองการที่จะตอบสนองความตองการอันนั้น ผูตั้ง
ทฤษฎีนี้ก็คือ Abraham Maslow (1987 อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2547 หนา 155-157) ซึ่ง
ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไวดังนี้
1) มนุ ษย ที่มีความตองการและความตองการนี้จ ะมีอยูตลอดเวลา และเปน ความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการอันใดไดรับการตอบสนองแลว ความ
ตองการอันอื่นก็จะเกิดขึ้นมาทดแทนอีกไมมีที่สิ้นสุด
2) ความตองการที่รับการตอบสนองแลว ก็จะไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไปจะเหลืออยูก็แต
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้น ที่ยังคงเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมความตองการของ
มนุษยอยูอีก เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ
3) ความตองการของมนุษยจะเรียงเปนลําดับขั้นตอน (A Hierarchy of Need) จาก
ต่ําไปหาสูงตามลําดับของความสําคัญ เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็
จะเริ่มใหความสนใจกับความตองการในระดับที่สูงขึ้น ความตองการในระดับที่สูงก็จะถูกกระตุนใหมี
การตอบสนองในทันที (Demand Satisfaction)
ในทัศนะความคิดของมาสโลวมีความเห็นวา มนุษยมีความตองการหลายระดับ โดย
เรียงจากลําดับต่ํากวาไปหาลําดับที่สูงกวา ซึ่งเมื่อใดความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองจนเปนที่
พอใจแล ว มนุ ษยก็จ ะเขยิ บไปมี ความตองการในลําดับ ขั้น ที่สูงขึ้นไป ลําดับความตองการจะมีอยู
ดวยกัน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการเกี่ยวกับ
พื้นฐานของมนุษย (Basic Needs) ในการดํารงชีวิตอยูอันไดแก ความตองการในปจจัยสี่ที่ทําใหมนุษย
สามารถดํารงชีวิตอยูรอดได เชน อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุงหม เปนตน
2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการนี้กลายเปนสิ่ง
สําคัญ เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความมั่นคงปลอดภัย
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ก็จะเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษย ความตองการนี้จะเกี่ยวกับทางดานรางกายและความ
ปลอดภัยจากอันตรายเพื่อจะทําใหชีวิตเรามีความเปนอยูที่ดีขึ้น เชนความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนการไดรับการคุมครองปกปองตามการคุกคามทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมถึงความมั่นคงใน
การทํางานดวย
3) ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการที่ไดผานความตองการ
ขั้นที่ 1 และที่ 2 ที่ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะเริ่มมีความตองการทางสังคม ทําใหเปนที่
ยอมรับของสังคม โดยการเขาเปนสมาชิกขององคการตางๆ หวังที่จะใหไดรับการยอมรับ ความรัก
ความเปนมิตร ความรูสึกที่มีพรรคพวก ความรูสึกเปนเจาของ ความรูสึกมีสวนรวมและอยูรวมกัน
ความตองการที่จะเขารวมเปนสมาชิกขององคการตางๆ จะคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นๆ เพื่อใหสังคม
ตอบสนองตอความตองการของตน
4) ความตองการไดรับการยกยองทางสังคม (Esteem Needs) เมื่อมนุษยไดรับการ
ตอบสนองความตองการทางสังคม ก็จะมุงหาทางสนองตอบความตองการในลําดับที่สูงขึ้นไปอีก เปน
ความตองการไดรับการยกยองนับถือตนและรูสึกวาตนเองมีคา ใหคนอื่นยกยองใหเกียรติและเห็น
ความสําคัญของตน และตองการความมีชื่อเสียงดีเดนดังในสังคม ตองการใหดีเดนกวาบุคคลอื่นใน
สังคมเดียวกัน ตองการยกระดับสถานภาพของตนใหสูงยิ่งขึ้น จะทําใหเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจ
ในความรูความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น
5) ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปนความ
ตองการขั้นสุดทาย และเปนความตองการขั้นสูงสุดในชีวิตของมนุษย คือความตองการที่จะไดรับ
ความสําเร็จตามความนึกคิดหรือนึกฝนที่อยากจะประสบความสําเร็จ เปนการประสบความสําเร็จใน
สิ่งที่ตนเองตองการหรือเปนความปรารถนาสูงสุด ซึ่งความตองการขั้นสุดทายที่บุคคลแตละคนอาจจะ
ไปสูจุดมุงหมาย แตบางคนอาจจะไปไมถึงจุดมุงหมายในชีวิตก็เปนได ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของแตละบุคคลนั้นเปนสําคัญ
ทั้งนี้ Andrew D. Szilagyi Jr. and Marc J. Wallace Jr. (Andrew D. Szilagyi
Jr. and Marc J. Wallace Jr., 1990 อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548 หนา 78) ไดเปรียบเทียบ
แนวคิดลําดับขั้นความตองการของคนของมาสโลวกับความตองการของคนในการทํางาน ดังนี้
ปจจัยทั่วไป
การเติบโต
ความกาวหนา
ความสําเร็จ
การยอมรับ สถานภาพ
การไดรับการเคารพ
การนับถือตนเอง

ระดับของความตองการ
5. การประจักษตน
(Self-Actualization Needs)

ปจจัยในการทํางาน
งานที่ทาทาย
ความคิดริเริ่ม
ความกาวหนาในองคการ
ความสําเร็จในการทํางาน
4. การได รั บ การยกย อ งและนั บ ถื อ ชื่อตําแหนง
ตนเอง
การเพิ่มเงินเดือน (ตามความดีความชอบ)
(Self-Esteem Needs)
ลักษณะงาน
การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
ความรับผิดชอบ
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ปจจัยทั่วไป
การเปนพวกเกียวกัน
ความรักมิตรภาพ
ความปลอดภัย
ความมั่นคง ความ
เสมอภาพ เสถียรภาพ
อากาศ อาหาร
การพักผอน เพศ

ระดับของความตองการ
3. ความตองการทางสังคม
(Social Needs)

ปจจัยในการทํางาน
คุณภาพของการบังคับบัญชา
การมีสวนรวมกับกลุมงาน
มิตรภาพในเพื่อนรวมอาชีพ
2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัยในการทํางาน
(Safety & Security Needs)
ผลประโยชนตอบแทน
การเพิ่มเงินเดือนทั่วไป
ความมั่นคงในงาน
1. ความตองการทางกายภาพ
สภาพอากาศในการทํางาน
(Physiological Needs)
สภาพการทํางาน
เงินเดือนพื้นฐาน
สภาพโรงอาหาร

2.2.2 ทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยสุขวิทยาของ Herzberg (Motivator – Hygiene
Theory)
Frederick Herzberg ศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหคนรูสึกพอใจและไมพอใจในการทํางาน
พบวามี 2 ปจจัย ดังนี้
1) ปจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ลดความรูสึกไมพอใจของคนในการ
ทํางาน ถาขาดไปคนจะเกิดความรูสึกไมพอใจในการทํางาน แตหากมีก็ไมไดทําใหคนพอใจในการ
ทํางานหรือมีแรงกระตุนในการทํางาน เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกตัวบุคคล เชน ชีวิตสวนตัว
เงินเดือน สภาพการทํางาน สถานภาพ ความมั่นคงในงาน นโยบายและการบริหารงานขององคการ
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ความสัมพันธกลุมเพื่อน และการบังคับบัญชา เปนตน
2) ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เปนปจจัยที่กระตุนใหคนทุมเทความพยายามใน
การทํางาน ถาขาดไปจะทําใหคนในองคการขาดความพอใจในการทํางาน แตหากมีก็จะเปนแรงจูงใจ
ใหคนมีความพอใจในการทํางาน เปนปจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เชน ความกาวหนาในการทํางาน
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และการไดรับการยอมรับและความสําเร็จในการทํางาน เปนตน
2.2.3 ทฤษฎีความตองการแสวงหาของ McClelland (McClelland’s Acquired –
Needs Theory)
McClelland มีแนวคิดวาบุคคลมีความตองการแตกตางกันและเปนสิ่งที่ตองเรียนรู
ไมใชถายทอดทางพันธุกรรม โดยแบงความตองการออกเปน 3 ประการ ดังนี้
1) ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Need for Achievement: NACH)
บุคคลตองการทําสิ่งตาง ๆ ใหเต็มที่ และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ มากกวารางวัลในรูปสิ่งของบุคคลที่
ตองการความสําเร็จจะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานทาทาย ตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อ
ประเมิ น ผลงาน มี ค วามชํ า นาญในการวางแผน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง บุ ค คลผู มี ค วามต อ งการ
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ความสําเร็จจะตอสูเพื่อใหบ รรลุความสําเร็จสวนตัวมากกวารางวัลในรูปสิ่งของ จากการวิจัยของ
McClelland พบวา ผูที่ประสบความสําเร็จสวนตัวมีความปรารถนาที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใหดีขึ้น
2) ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation: NAFF) บุคคลตองการการ
ยอมรับ ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการมีความสัมพันธและผูกพันกับสมาชิกในกลุม มีความ
เปนมิตรไมตรี และมีสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น ดังนั้น ผูบริหารสามารถที่จะจูงใจบุคคลซึ่งมีความ
ปรารถนาในดานนี้ไดดวยการมอบหมายงานที่ตองเนนความรวมมือระหวางพนักงานและทีมงาน
3) ความตองการอํานาจ (Need for Power: NPOW) บุคคลตองการอํานาจเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผูอื่น (อํานาจของบุคคลเปนอํานาจทางลบ : ใชอํานาจรุกรานผูอื่นเพื่อใหตนเองบรรลุ
เป า หมาย) ต อ งการเป น ผู นํ า ในการตั ด สิ น ใจ มี ค วามพอใจที่ จ ะอยู ใ นสภาพการณ แ ข ง ขั น หรื อ
สถานการณซึ่งมุงสูการมีสถานภาพที่ดีและมีความตองการความภาคภูมิใจรวมทั้งการมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่นดวยการทํางานที่มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถอธิบายแยกออกเปน 3 ประการไดดังนี้
3.1) ความตองการอํานาจ (Need for Power) บุคคลมีความตองการอํานาจสูง
จะมีความเกี่ยวของกับอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเชนนี้ตองการเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือ
ผูอื่น ชอบสอน ชอบแขงขัน
3.2) ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) บุคคลที่มีความตองการ
ในขอนี้สูงจะพอใจกับการเปนที่รัก และมีแนวโนมจะเลี่ยงการตอตานโดยกลุมสมาชิกของสังคม เขาจะ
รักษาความสัมพันธอันดีในสังคม พอใจในการใหความรวมมือ มากกวาการแยงชิง พยายามสรางและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น สรางความเขาใจอันดีจากสังคมที่เขาเปนสมาชิก
3.3) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) บุคคลที่มีความ
ต องการความสํ า เร็ จ สู ง จะมี ความปรารถนาอย างรุน แรงที่จ ะประสบความสําเร็จ และกลัว ความ
ลมเหลว ตองการการแขงขันและกําหนดเปาหมายที่ยากกับตัวเอง ชอบเสี่ยงแตไมชอบพนัน ชอบการ
วิ เ คราะห และประเมิ น ป ญ หา มี ความรับ ผิดชอบ มีความปรารถนาที่จ ะทํางานใหดีกวาบุคคลอื่ น
แสวงหาแนวทางการแกไขปญหาที่ดีที่สุด
2.2.4 ทฤษฎี x – ทฤษฎี y (Theory x -Theory y)
Douglas McGregor (1994 อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548 หนา 84) เสนอ
แนวความคิดในการจูงใจ โดยเนนการทําความเขาในธรรมชาติของคนวานาจะจูงใจคนใหทํางานได
โดยจะตองรูวาคนในองคการมีธรรมชาติอยางไร เมื่อเขาใจธรรมชาติของผูปฏิบัติงานแลวจะทําให
ผูบริหารหรือฝายจัดการเลือกวิธีการที่จะติดตอสัมพันธกับผูปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง (Stephen P.
Robbins, 1994 อางถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548 หนา 84) อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนขององคการ
และความเขาใจอันดีระหวางกันในการทํางาน โดย McGregor มองธรรมชาติของคนในการทํางานวา
มี 2 พวก คือ พวกที่มีธรรมชาติในทางลบ (มองดวยทัศนะที่ไมดีหรือมองเชิงลบ) ซึ่งเรียกคนกลุมนี้วา
Theory-x และพวกที่มีธรรมชาติในทางที่ดี (มองดวยทัศนะที่ดี) ไดแก ผูที่มีธรรมชาติแบบ Theoryy ซึ่งทั้ง 2 พวกนี้มีธรรมชาติแตกตางกันออกไป คือ
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ทํางาน

Theory-x เปนการมองธรรมชาติของคนวาทุกคนเปนคนไมดีและมีลักษณะดังนี้
- คนโดยปกติจะไมชอบทํางาน ถามีโอกาสที่สามารถเลี่ยงงานไดจะหลีกเลี่ยงการ

- เมื่อธรรมชาติของคนไมชอบทํางาน องคการจึงตองใชวิธีการบังคับ ควบคุมและ
ลงโทษเพื่อใหคนทํางานใหบรรลุเปาหมาย
- คนงานไมตองการที่จะรับผิดชอบและจะทํางานตามคําสั่งเทาที่จําเปนเทานั้น
- สิ่งที่คนงานสวนใหญตองการและใหความสําคัญมากกวาปจจัยอื่น ไดแก ความ
มั่นคงในการทํางาน ฯลฯ คนงานสวนใหญจะขาดความทะเยอทะยานและกระตือรือรน
ในขณะที่ Theory-x มองธรรมชาติของคนในทางที่ไมดีนั้น McGregor มองวาใน
องค การมี คนอี กพวกหนึ่ ง ซึ่ ง เป น คนที่ ดี ซึ่งไดแ กพวก Theory-y ซึ่ งลั กษณะของคนงานแบบ
Theory-y จะมีลักษณะที่ตรงขามกับ Theory-x
Theory-y จะเชื่อวาโดยธรรมชาติแลวคนทุกคนเปนคนดีและมีลักษณะดังนี้
- คนงานจะเชื่อวา การทํางานเปนเรื่องปรกติธรรมดา การทํางานก็เหมือนกับการ
พักผอนและการละเลน การทํางานจึงเปนสิ่งที่ดี
- คนงานจะรูเปาหมายของตน และสามารถควบคุมตนเองได และจะพยายามทํา
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คนมีความทะเยอทะยานและอยากรับผิดชอบ
- คนทุกคนมุงที่จะใหตนมีความรับผิดชอบและไดรับการยอมรับ (คนมุงแสวงหา
ความรับผิดชอบ) คนงานเปนผูที่สามารถที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ได
- คนทุกคนมีความสามารถที่จะริเริ่มสรางสรรคและแกปญหาใหองคการได เพียงแต
องคการนําความสามารถของคนมาใชไดเพียงบางสวนเทานั้น
จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ไดแก ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ
Maslow ทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยสุขวิทยาของ Herzberg และทฤษฎีความตองการแสวงหาของ
McClelland ดังกลาวทําใหเขาใจธรรมชาติของคนเมื่อเขาใจธรรมชาติของคนหรือผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหคนมีการทุจริตคอรรัปชัน และจะทําใหเขาใจและสามารถกําหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการตามธรรมชาติของคนตอไปได
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ
พื้นฐานของหลักคิดนี้เชื่อวาโครงสรางของระบบสังคมที่มีความสัมพันธไมเทาเทียมกันแบบ
ขึ้นตอกัน (Dependence) อุปถัมภค้ําจุนพึ่งพากัน มีความเหลื่อมตางของสังคม (Heterogeneous
World View) ภายใตของความไมเทาเทียมกันจึงมี ผูอุปถัมภ (Patron) กับ ผูรับการอุปถัมภ (Client)
กลุมคนในสังคมมีสังกัดและเปนสังคมที่ขึ้นตอกัน เปนลักษณะชนชั้น (Stratification) แตไมมีชนชั้น
(Class) หลักของการขึ้นตอกันการผูกโยงในสังคมเนนเรื่องของการยึดถือบุคคล (Personalism) ใครที่
จะเปนหัวหนาจะตองเปนผูนําแบบมีบารมี (Charisma) คนมารวมกันตองมีผลประโยชน (Interest)
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และอุ ด มการณ ร ว มกั น (Common Ideology) สั ง คมมี ส ถานภาพไม เ ท า เที ย มกั น การแบ ง
ผลประโยชนไมตองเทาเทียมกัน ไมเนนการผูกพันในลักษณะของการตางตอบแทนในเชิงวัตถุที่เทา
เทียมกัน มีลักษณะของการตางตอบแทนในสิ่งซึ่งไมมีวัตถุดวย เปนลักษณะลูกนองหาวัตถุใหนายและ
นายใหลูกนองในลักษณะอุปถัมภ คุมครองดูแลใหบารมีคุมครองในการทํางาน คือเปนทั้งการใหวัตถุ
และความคิดจิตใจ (Material & Non-Material) ที่เปนการแลกเปลี่ยนที่ไมเทาเทียมกัน (Unequal
Exchange) (อภิรักษ สิทธิสมบูรณ, 2544 อางถึงใน เชิงฐิภัทร เอียดแกว, 2547 หนา 56)
เชิงฐิภัทร เอียดแกว (2547) กลาวถึง การรวมกลุมของคนไทยมีความเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธสวนตัวของบุคคลในลักษณะความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Parton-clients) โดยอาศัย
ความสัมพันธสวนตัว ความไววางใจและความใกลชิดสนิทสนมกันเปนที่ตั้ง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมี
ลักษณะเชนเดียวกับความสัมพันธแบบนายกับไพร ซึ่งเปนลักษณะความสัมพันธแบบศักดินาที่ยังคง
อิทธิพลอยูมาก สังคมไทยเปนสังคมที่มีการกําหนดสถานภาพของบุคคลใหลดหลั่น เปนสังคมที่มี
โครงสรางเนน ความแตกตางระหวางฐานะตําแหนง ไดแก ความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภที่มีฐานะ
ตําแหนงสูงกวา และผูรับอุปถัมภที่มีฐานะต่ํากวา ความสัมพันธในสังคมมีความแตกตางกันอยางมาก
ในดานสถานภาพทางตําแหนงหนาที่ราชการ อํานาจและอิทธิพล ทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
สอดคลองกับมุมมองของแฮงส อางในงานของอมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธุ (2545)
(เชิงฐิภัทร เอียดแกว, 2547 หนา 57) มองวาโครงสรางสังคมไทย ประกอบดวย ความสัมพันธไม
เทาเทียมกัน ความสัมพันธแบบอุปถัมภเปนความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางคนในสังคมที่มีฐานะ
บทบาทตางกัน และอาจเปนความสัมพันธระหวางบุคคล เปนความผูกพันของมิตรภาพแบบประโยชน
ใชสอย ซึ่งคนมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกวา (ผูอุปถัมภ) ใชอิทธิพลและสิ่งที่ตนมีอยูคุมครองใหผล
ประโยชนแกผูมีฐานะต่ํากวา (ผูรับอุปถัมภ) ที่ตองตอบแทนดวยการใหความจงรักภักดี อุทิศตนรับใช
แกผูอุปถัมภ ซึ่งความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนองอยางเปนทางการเปนความสัมพันธตาม
สายงานทั้งสองฝายปฏิบัติตัวตามบทบาทหนาที่ มีความแตกตางกับความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่จะเปน
ความสัมพันธแบบตัวตอตัวและเปนสวนตัว มีการใหการชวยเหลือหรือใหการบริการกันเปนสวนตัว
(ทวีศักดิ์ บูรณกลัศ, 2539 อางถึงใน เชิงฐิภัทร เอียดแกว, 2547 หนา 58)
อุปถัมภ คือ

นอกจากนี้ เชิงฐิภัทร เอียดแกว (2547 หนา 58) ยังกลาวถึงลักษณะของระบบ

1) ขึ้นอยูกับตัวผูนําแตเพียงคนเดียว (ผูอุปถัมภ) ผูนําเปนผูรวบรวมลูกนอง
2) การกอตัวของโครงสราง และระบบมีผูนําเปนจุดศูนยกลางไมใชกลุม ผูนําเปน
ผูกอใหเกิดความสัมพันธ
3) ความสัมพันธในระบบอุปถัมภเปนความสัมพันธในแนวดิ่ง และระหวางบุคคล 2
คน ที่มีความรูสึกรวมกัน
4) ผลประโยชนที่ทําใหผูอุปถัมภ และลูกนองมีความสัมพันธตอกัน เปนประโยชน
สวนตัวที่เฉพาะเจาะจงมากกวาผลประโยชนรวมแบบกลุมวัตถุประสงค ที่ผูอุปถัมภและลูกนองคง
ความสัมพันธตอกัน
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5) ผลประโยชนที่แตละคนแสวงหา ผันแปรไปตามความแตกตางทางฐานะอํานาจ
เชน ผูอุปถัมภตองการอํานาจและชื่อเสียงเกียรติยศ สวนลูกนองตองการความคุมครอง และเงิน เปนตน
6) สายใยแหงความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภกับลูกนองแตละคน ขึ้นอยูกับการตอบ
แทนซึ่งกันและกัน
ดังนั้น จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวจะไดทราบถึงที่มาหรือสาเหตุที่ทําใหมีพฤติกรรม
การทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งอาจกลาวไดวา เพราะมนุษยมีความตองการการยอมรับ ความรัก ความเปน
มิตร ความรูสึกที่มีพรรคพวก รวมถึงการเปนระบบอุปถัมภที่มีการชวยเหลือระหวางผูอุปถัมภหรือ
ผูบังคับบัญชากับลูกนอง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการ
องคการแบบระบบราชการ (Bureaucracy) เปนแนวคิดของ Max Weber (1864-1920)
โดยเสนอวาการจัดองคการแบบระบบราชการเปนวิธีการจัดองคการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใชอํานาจ
และกลไกการบริหารที่เหมาะสม
พิทยา บวรวัฒนา (2544) ไดกลาวถึงหลักการบริหารที่สําคัญของการจัดองคการแบบระบบ
ราชการตามแนวคิดของ Max Weber ดังนี้
1) หลักลําดับชั้น (Hierarchy) ระบบราชการจัดหมวดหมูตําแหนงตางๆ เปนลําดับ
ชั้น ขาราชการในลําดับชั้นที่สูงทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาควบคุมขาราชการที่อยูในลําดับชั้นที่ต่ํา
รองลงมา อํ า นาจของข า ราชการแตล ะคนขึ้น อยูกับ ตํา แหนงของขาราชการผูนั้น ในลําดับ ชั้น ของ
องคการ อํานาจมิไดขึ้นอยูกับความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในระบบราชการถูกกําหนดและควบคุมโดยกฎแหงลําดับชั้นอยางเครงครัด
2) อํานาจของสมาชิกองคการมาจากอํานาจตามตําแหนงราชการที่มีบทบัญญัติเปน
ลายลักษณอักษรกําหนดขอบขายของอํานาจและหนาที่ไว ตําแหนงยังคงอยูตอไปแมวาตัวขาราชการ
จะเปลี่ ยนแปลง ระบบราชการจึ งไมเหมือนกับระบบการบริห ารที่อาศัย หลักอํานาจสัมพัน ธแบบ
เฉพาะตัวและแบบประเพณีนิยม
3) การทํางานในองคการแบบระบบราชการถูกกําหนดโดยกรอบของระเบียบ แบบ
แผนที่เปนทางการและเปนลายลักษณอักษรของหนวยงานราชการ ขาราชการจึงเปนบุคคลที่ฝกมาให
มีความรูพิเศษเกี่ยวกับระเบียบตางๆ และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบเหลานั้น ซึ่งชวยใหขาราชการ
สามารถตัดสินใจในเรื่องนโยบายและการปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) ขาราชการตองวางตัวเปนกลาง ตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยไม
เห็นแกประโยชนสวนตัวและประเพณีวัฒนธรรมของสังคม และปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด
เพื่อใหการกระทําของตนเปนไปอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5) การรับราชการถือเปนอาชีพที่มีความมั่นคง ขาราชการตองมีความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญพิเศษและตองทุมเทชีวิตจิตใจใหกับงานราชการตลอดจนมีความจงรักภักดีตอองคการ
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6) ระบบราชการมีลักษณะถาวร มีโครงสรางลําดับชั้นที่มั่นคงกําหนดอํานาจของแต
ละตําแหนงไวแนชัด และเปนทางการ
7) ระบบราชการมี แ นวโน ม ที่ จ ะปกป ด ความรู ใ นกลไกระบบราชการไม ใ ห ค น
ภายนอกไดทราบ เพื่อเปนการเสริมสรางอํานาจของระบบราชการ
ดังนี้

นอกจากนี้ พิทยา บวรวัฒนา (2544) ยังสรุปองคการราชการวามีลักษณะที่สําคัญ

1) เปนองคการที่มีลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชาที่แนชัด กําหนดโครงสรางการ
ตัดสินใจและการมีสวนรวมในองคการไวแนนอน ตําแหนงในลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชาจะทํา
หนาที่กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ของสมาชิกองคการ
2) เปนองคการที่มีการแบงงานกันทํา โดยภารกิจขององคการจะถูกแจกแจงและ
มอบหมายใหกับสมาชิกองคการแตละคน
3) เปนองคการที่มีกฎระเบียบแบบแผนสําหรับความประพฤติและการปฏิบัติงาน
ของสมาชิ ก องค ก ารเป น ลายลั กษณ อั ก ษร ทํ า หน า ที่ กํ า หนดพฤติก รรมที่ พึ ง ปรารถนาและไม พึ ง
ปรารถนาในองคการ
4) เป น องค การที่กําหนดขั้น ตอนในการทํางานและการแกปญ หาการทํางานไว
ลวงหนา
5) เปนองคการที่ถือวาสมาชิกองคการรวมทั้งบุคคลภายนอกเทากันหมด กลาวคือ
ถือวาลักษณะสวนตัวของคน (เชน การมีเสนมีสาย หนาตาดี การมักคุนเปนการสวนตัว ฯลฯ) ไม
สําคัญ ลูกคาที่มีเสนมีสายกับลูกคาที่ไมมีเสนไมมีสายตองไดรับบริการคุณภาพเทากันจากองคการ
เปนตน
6) เปนองคการที่ยึดหลักในความสามารถและคุณภาพในการทํางานของสมาชิ ก
องคการเปนเครื่องตัดสินใจในการเลือก เลื่อนขั้น และไลสมาชิกออก
ทั้งนี้ พิทยา บวรวัฒนา ยังกลาวถึงความเชื่อของนักรัฐประศาสนศาสตรหลายทาน
วา ระบบราชการเปนระบบในอุดมคติที่ทุกคนหวังวาจะสามารถปราบการคอรรัปชันและการเลน
พรรคเลนพวกภายในองคการได และเปนระบบที่ชวยทําใหการจัดการภายในองคการมีประสิทธิภาพ
สูงสุด แตในปจจุบันสภาพแวดลอมไมแนนอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเทคโนโลยีตางๆ และทัศนคติ
คนเปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหระบบราชการเปนรูปแบบการจัดองคการที่ไมเหมาะสมอีกตอไป
2.5 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
คณะผูวิจัยไดศึกษากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของแลว พบวาในประเทศไทยมีกฎหมาย
และระเบีย บทางราชการ เพื่ อการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต คอรรัป ชั น ของเจ าหนาที่รั ฐ
ที่สําคัญๆ ดังนี้
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2.5.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตราขึ้นตามมาตรา ๓๐๑ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
อื่นของรัฐ ไตสวนขอเท็จจริงและทําความเห็นในกรณีที่มีการรองขอใหถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
ดํารงตําแหนงในระดับสูงออกจากตําแหนง หรือดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่อื่นของรัฐ และไตสวนวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ โดยมาตรา ๓๒๙ บัญญัติใหตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่งมาตรา ๓๓๑ บัญญัติใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกระทํา
อันเปนการร่ํารวยผิดปกติและการทุจริตตอหนาที่ การกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ขอกลาวหาตลอดจนโทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
จะไดรับในกรณีที่กระทําการโดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ประกอบกับมาตรา ๓๐๒ บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เปนหนวยงานธุรการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น
กฎหมายดังกลาวมีการแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎหมายดั ง กล า วตราขึ้ น เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกระทําผิดยังมีขอจํากัด
บางประการ โดยกําหนดใหตองมีผูเสียหายมายื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะสามารถ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไปได ทําใหบางกรณีแมมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวกระทําผิด
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไมสามารถดําเนินการกับบุคคลนั้นได สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
อํานาจและวิธีการดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหการปราบปรามการ
ทุจริตในกรณีดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กฎหมายดังกลาวตราขึ้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปโดยใหถือวาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ โดยพระราชบัญ ญั ติ ที่ ไ ด ป ระกาศใช บั งคั บ ในระหวา งวั น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับเปนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญตามรัฐ ธรรมนูญนี้ และใหผูรักษาการตามพระราชบัญญั ติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และโดยที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๐ (๓) ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐ
ตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการ
ในระดับที่ต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการไตสวนเจาหนาที่ของรัฐขึ้นใหม
ประกอบกับรัฐธรรมนูญยังไดเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลาย
ประการไมวาจะเปนเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน เปนตน
จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักเกณฑการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสอดคลองกับ
หลักการดังกลาวขางตน รวมทั้งจําเปนจะตองมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
บางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินและการบริหารจัดการองคกรเพื่อใหการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่
ใชบังคับอยูในปจจุบัน
อาจกล า วได ว า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใหอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการ
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตของไทย เชน
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตาม
หมวด ๕ การถอดถอนจากตําแหนง
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเพื่อสงไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด ๖ การดําเนิน
คดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ
(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชบุคคลตาม (๒) และ
เจาหนาที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติเพื่อรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นซึ่งมิใชบุคคลตาม (๒) หรือ
เจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่
ของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
ดําเนินการดวย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(๕) กําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินตามมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
(๖) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสิน
และหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีหนาที่ยื่นบัญ ชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๗) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาและเจาหนาที่ของรัฐ
(๙) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผย
ตอสาธารณะดวย
(๑๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่
การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรม
(๑๒) ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา
ใหยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจาหนาที่ของรัฐไดอนุมัติหรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน
หรือออกเอกสารสิทธิแกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุ
ใหเสียหายแกทางราชการ
(๑๓) ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
(๑๔) ดําเนินการเกี่ยวกับดานการตางประเทศโดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต
(๑๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเลขาธิการ
(๑๖) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๑๗) ดําเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมาย
อื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเปน
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดําเนินคดี
ตามที่เห็นสมควรตอไป หรืออาจสงเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบรับไปดําเนินการตอไปก็ได
การไตสวนขอเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายใหพนักงานไตสวนเปนผูรับผิดชอบสํานวนเพื่อดําเนินการแทนก็
ไดแลวรายงานตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานไตสวนดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส ว นท อ งถิ่น ปฏิ บัติ ก ารทั้ งหลายอั น จํ า เป น แก ก ารปฏิบั ติ ห น า ที่ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
ใหถอยคําหรือใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง
(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทํา
การหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระ
อาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร
ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไม
แลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจายคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทางและคาตอบ
แทนของพยานบุคคล และเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ห รือเรื่องอื่น ใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินสินบนตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๓๒ ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงหรือ
วันที่พนจากตําแหนงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงและพนจากตําแหนง แลวแต
กรณี ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ทรัพยสินและหนี้สินที่ตองแสดงรายการใหรวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินในตางประเทศ
และใหรวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผูใดดํารงตําแหนงทางการเมือง
มากกวาหนึ่งตําแหนง ใหผูนั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทุกตําแหนง ตาม
ระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ๆ
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มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวาทรัพยสินมีความเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นผิดปกติใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจงใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทายาทหรือผูจัดการ
มรดก แลวแตกรณี ชี้แจงการไดมาของทรัพยสินดังกลาวกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติวามี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติให
ประธานกรรมการสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น
ผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี คํ า สั่ ง ของศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทาง
การเมืองตามวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ
นั้นไวชั่วคราวก็ได และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗๘ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรั ฐที่ เ จ า หน า ที่ ของรั ฐ ผูนั้ น ปฏิ บัติห นาที่ในฐานะที่เปน เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ
หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรค
สอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๓/๑๐ ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ประกอบดวย
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ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดคนหนึ่ง และกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ใหผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทําหนาที่เปนเลขานุการ
2.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีมาตราที่เกี่ยวของ

มาตรา 78 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการที่สว นราชการ
กําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องตอไปนี้
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(2) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(3) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(4) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(5) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม
(2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการมติ
ของคณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความ
ตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(๔) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่ง
นั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอ
ความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถา
ผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน
ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการ
อื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับ จะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททาง
การเมืองของขาราชการดวย
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(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
ของตนมิใหเสื่อมเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอง
แจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตนเวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่น
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(๖) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย
มาตรา 85 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(7) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือ
ฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย
เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษให
เหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่งลงโทษให
แสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
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2.5.3 พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 2 วาดวยความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 147 166 ไดกําหนดโทษของเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ ไวดังนี้
มาตรา 147 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียด
บังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยสินนั้นเสีย
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท
มาตรา 148 ผูใดเปนเจาพนักงาน ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือ
จูงใจเพื่อใหบุคคลใดมอบใหหรือหามาให ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
หรือประหารชีวิต
มาตรา 149 ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด
หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
โดยมิชอบ หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด ในตําแหนงไมวาการนั้น จะชอบหรือมิชอบดวย
หนาที่ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 150 ผูใดเปนเจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง
โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งตน ไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งเปน
เจาพนักงานในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุก ตลอดชีวิต และปรับตั้ง
แตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 151 ผูใดเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือ รักษาทรัพยใด ๆ ใช
อํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 152 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนได
เสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 153 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยนั้นเกินกวาที่ควร
จายเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสอง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 154 ผูใดเปนเจาพนักงานมีหนาที่หรือแสดงวาตนมีหนาที่ เรียกเก็บหรือ
ตรวจสอบภาษีอากร คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด โดย ทุจริตเรียกเก็บหรือละเวนไมเรียกเก็บภาษีอากร
คาธรรมเนียมหรือเงินนั้นหรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดเพื่อใหผูมีหนาที่เสีย ภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
ยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
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มาตรา 155 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่กําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคาใดๆ เพื่อ
เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคานั้น
เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสียหรือเสียนอยไปกวาที่จะตองเสีย ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 156 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต
แนะนํา หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด เพื่อใหมีการละเวนการลงรายการในบัญชี ลง
รายการเท็จในบัญชี แกไขบัญชีหรือซอนเรน หรือทําหลักฐาน ในการลงบัญชีอันจะเปนผลใหการเสีย
ภาษีอากร หรือคาธรรมเนียมนั้นมิตองเสีย หรือเสียนอยกวาที่จะตองเสียตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหา
ปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 157 ผูใดเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาที่โดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยทุจริต ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแต หนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 158 ผูใดเปนเจาพนักงาน ทําใหเสียหาย ทําลายซอน เรน เอาไปเสีย หรือ
ทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพย หรือเอกสารใดเปนหนาที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษา
ไว หรือ ยินยอมใหผูอื่นกระทําเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พัน
บาท
มาตรา 159 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ดูแล รักษาทรัพย หรือเอกสารใด กระทํา
การอันมิชอบดวยหนาที่ โดยถอน ทําให เสียหายทําลายหรือทําใหไรประโยชน หรือโดยยินยอมใหผูอื่น
กระทํา เชนนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย อันเจาพนักงานไดประทับหรือหมาย ไวที่ทรัพยหรือเอกสาร
นั้นในการปฏิบัติตามหนาที่ เพื่อเปนหลักฐาน ในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือ ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 160 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่รักษาหรือใชดวงตรา หรือรอยตราของ
ราชการหรือของผูอื่น กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ โดยใชดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอม
ใหผูอื่นกระทําเชนนั้น ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 161 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร กรอกขอ ความลงในเอกสาร
หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทําการปลอมเอกสาร โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่นั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 162 ผูใดเปน เจาพนักงาน มีหนาที่ทําเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอก
ขอความลงในเอกสาร กระทําการดังตอไปนี้ในการปฏิบัติการ ตามหนาที่
(1) รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดขึ้นหรือวา การอยางใดไดกระทํา
ตอหนาตนอันเปนความเท็จ
(2) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขอความอันมิไดมี การแจง
(3) ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจด เปลี่ยนแปลงเชนวานั้น หรือ
(4) รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจน ความจริงอันเปนความเท็จ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
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มาตรา 163 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ในการไปรษณียโทรเลข หรือโทรศัพท
กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เปด หรือยอมใหผูอื่นเปด จดหมายหรือสิ่งอื่นที่สงทาง ไปรษณียโทรเลขหรือ
โทรศัพท กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ดังตอไปนี้
(2) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือยอมใหผูอื่นทําใหเสีย หาย ทําลายหรือ
ทําใหสูญหาย ซึ่งจดหมายหรือสิ่งอื่นที่สงทางไปรษณีย หรือโทรเลข
(3) กัก สงใหผิดทาง หรือสงใหแกบุคคลซึ่งรูวามิใชเปนผูควรรับ ซึ่งจดหมายหรือสิ่ง
อื่นที่สงทางไปรษณียหรือโทรเลข หรือ
(4) เปดเผยขอความที่สงทางไปรษณีย ทางโทรเลขหรือทาง โทรศัพท ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 164 ผูใดเปนเจาพนักงาน รูหรืออาจรูความลับ ในราชการ กระทําโดย
ประการใด ๆ อันมิชอบดวยหนาที่ใหผูอื่นลวงรูความลับนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 165 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไป ตามกฎหมายหรือ
คําสั่งซึ่งไดสั่งเพื่อบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ปองกันหรือขัดขวางมิใหการเปนไปตามกฎหมาย
หรือคําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 166 ผูใดเปนเจาพนักงานละทิ้งงานหรือกระทําการอยาง ใด ๆ เพื่อใหงาน
หยุดชะงักหรือเสียหาย โดยรวมกระทําการเชนนั้น ดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือ ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาความผิดนั้น ไดกระทําลงเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผนดิน เพื่อ
บังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขูประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท
๒๕๔๒

2.5.4 พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ย วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดบัญญัติลักษณะการเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ ที่เขาขายมีความผิดไวดังนี้
มาตรา 4 ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแก
ผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือโดยการกีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก
หนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสาม
ป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น
หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
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ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันในการกระทําความผิดตามที่บัญญัติ
ไวในวรรคหนึ่ง ผูนั้นตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 5 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
ผูอื่นเพื่อประโยชนในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงคที่จะจูงใจใหผูนั้นรวมดําเนินการใด ๆ อันเปน
การใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจใหผูนั้นทําการ
เสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิที่จะไดรับ หรือเพื่อ
จูงใจใหผูนั้นไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง
หาปและปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น
หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย
มาตรา 6 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไม
เขารวมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนดโดยใช
กําลังประทุษรายหรือขูเข็ญดวยประการใด ๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวม
กระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูง
กวา
มาตรา 7 ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่นไมมี
โอกาสเขาทําการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผูรวมกระทํา
ความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
มาตรา 8 ผูใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาที่เสนอ
นั้นต่ํามากเกินกวาปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน
ตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตามสิทธิที่จะไดรับ โดยมีวัตถุประสงคเปนการกีด
กันการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการกระทําเชนวานั้น เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตอง
ตามสัญญาได ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการ
เสนอราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งตามสั ญ ญาได ต ามวรรคหนึ่ ง เป น เหตุ ใ ห
หนวยงานของรัฐตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดําเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของ
สัญญาดังกลาว ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐนั้นดวย
ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการรอง
ขอ ใหศาลพิจารณากําหนดคาใชจายที่รัฐตองรับภาระเพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรคสองดวย
มาตรา 9 ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปเพื่อประโยชน
ของนิ ติ บุ ค คลใด ให ถื อ ว า หุ น ส ว นผู จั ด การ กรรมการผู จั ด การ ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู มี อํ า นาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้น
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เปนตัวการรวมในการกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
ความผิดนั้น
มาตรา 10 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ
การพิจารณาหรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาครั้งใด รูหรือมีพฤติการณแจงชัด
วาควรรูวาการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเวนไมดําเนินการ
เพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 11 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงาน
ของรัฐผูใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบ
แทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปน
ธรรม หรือเพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปน
ธรรม หรือเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 12 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกระทําการใด ๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแกผูเขาทํา
การเสนอราคารายใดให เ ป น ผู มี สิ ทธิทํ าสัญ ญากับ หนว ยงานของรัฐ มีความผิด ฐานกระทํา ผิดต อ
ตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 13
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการใน
หนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกระทําการใด ๆ ตอเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติการพิจารณา
หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอ
ราคาที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 14 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทําที่เปนความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
2.5.5 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละจํ า นวนทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ จากบุ ค คลได โ ดย
ธรรมจรรยา ไวดังนี้
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ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดรับตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา
ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได
ดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาใน
การรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหบุคคลทั่วไป
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปน
ของสวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผล
ความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ให
เจาหนาที่ของรัฐนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยหรือประโยชนดังกลาวให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือ
ทรั พย สิ น หรื อประโยชน ดังกล า วนั้ น ไวเปน ประโยชนสว นบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้น สงมอบ
ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคา
หรือมีมูลคามากกวาที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตอง
แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนา
สวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกร
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวแปนสิทธิของตน
หรือไม
กรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือ
องคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืน
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสง
มอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคย
ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณี ที่เ จ า หน า ที่ของรัฐ ผูไดรับ ทรัพย สิน ไวตามวรรคหนึ่งเปน ผูดํารงตําแหน ง
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจง
รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผู
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ที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนง
ที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตาม
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับ ทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภา ผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง
ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
2.5.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดบัญญัติกรณีเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนการใหหรือรับของขวัญ มีดังนี้
ขอ ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือรับ
ของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรี
กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
ขาราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปน
ผูกระทําความผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้น
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่สอดสอง และใหคําแนะนําใน
การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี้ ให
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชน
ทั่วไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความ
เสียใจในโอกาสตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใช
บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ
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เปนที่นาสังเกตวาการที่ประเทศไทยมีกฎหมาย และระเบียบทางราชการเพื่อการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในประเทศไทยดังกลาวขางตน รวมทั้งมี
หนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบ ปราบปราม และตอตานการคอรรัปชัน (Anti-Corruption
Agencies) อยูทั้งหมด 6 หนวยงานหลัก ไดแก สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรม
สอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ในสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบในวงราชการ หรื อ บก.ปปป.) นั้ น แต นั่ น อาจเปน เครื่ อ งมื อ ที่ ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการขจัดปญหาการทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการไทย เนื่องจากการทุจริต
คอรรัปชันยังไมไดลดลงแตอยางใด โดยอาจเกิดจากปญหาตางๆ ไดแก การที่ยังไมสามารถบังคับใช
กฎหมายไดอยางจริงจัง รวมถึงกระบวนการสืบสวน สอบสวน จับกุมและลงโทษผูกระทําความผิด
ตามที่กฎหมายกําหนดเปนไปอยางลาชา การที่อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ หรือ ขาดความจริงจัง
และความเขมขนในการติดตามตรวจสอบ โดยผลการวิจัยของคณะบุคคลสรางสรรคงานวิจัยเศรษฐกิจ
การคลัง (2555) ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิรูปงบประมาณของไทยเพื่อตอตานการทุจริต พบวา
ปจจัยสําคัญหรือตัวเรงปฏิกิริยาที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการทุจริตที่สําคัญอีก 2 ประการ คือ
1) การบั งคั บใชกฎหมาย (Law Enforcement) ที่ไมจริงจัง โดยกระบวนการ
งบประมาณของไทยนั้นมีกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลและตรวจสอบในทุกกระบวนการอยูแลว
ซึ่งหากมีการบังคับใชกฎหมายที่จริงจังการทุจริตนาจะมีแนวโนมที่จะลดความรุนแรงลง
2) ความลาชาในการดําเนินคดี จากการศึกษารายงานประจําปของ ป.ป.ช. ป พ.ศ.
2551 พบวา เรื่องที่ดําเนินการเสร็จมีเพียง 2,226 คดี (จากคดีทั้งหมด 8,273 คดี) ซึ่งคิดเปน
27% และมีคดีคงเหลือถึง 6,047 คดี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคดีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดก็มีเพียง
56 คดี (จาก 8,273 คดี) ซึ่งคิดเปน 0.687% ของคดีทั้งหมด ประกอบกับไมมีคดีการทุจริตใดๆ
เลยที่ ป.ป.ช. ชี้มูลในขั้นของการจัดเตรียมงบประมาณและขั้นของการอนุมัติงบประมาณ สิ่งเหลานี้ยัง
ไมรวมกรณีการทุจริตที่ไมไดมีการรองเรียนและอยูในกระบวนการพิจารณาคดี
ดังนั้ น คณะผูวิจัย จึงเห็น วา ควรสนับ สนุนใหเพิ่มชองทางการตรวจสอบการการ
ทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐจากการรองเรียนของภาคประชาชนใหมากขึ้น โดยการเปดโอกาสให
ประชาชน สื่อมวลชนรองเรียนตามชองทางตางๆ ที่ภาครัฐเปดใหแจงเรื่องหรือชี้เบาะแสการทุจริต
คอรรัปชัน อยางไรก็ตาม การเปดชองทางการรองเรียนของประชาชน ควรมีมาตรการในการใหความ
คุมครองตอผูที่ใหความรวมมือตอรัฐในการปราบปรามการทุจริต จึ งจะทําใหกระบวนการในการ
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดมีประสิทธิภาพ และลดปญหาจากกรณีที่ภาคประชาชนมักจะเลี่ยงการให
ความรวมมือ หรือสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการปราบปรามการทุจริตความกลัวตอความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยเห็นวาในปจจุบันกฎหมายและกฎระเบียบในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตนั้นครอบคลุมและเพียงพอในการแกไขปญหาการทุจริต และบทลงโทษตามที่
ระบุในกฎหมายมีความรุนแรงเพียงพอ เชน ประมวลกฎหมายอาญา “มาตรา 147 ผูใดเปนเจา
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พนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือ รักษาทรัพยใด เบียดบังทรัพยนั้นเปนของตน หรือ เปนของ
ผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นเสีย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป
หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” เปนตน อยางไรก็ตาม ควรมีการ
ทบทวนระเบียบวิธีการปฎิบัติของกฎหมายและเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหแนใจวาจะสามารถ
ยั บ ยั้ ง การทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั น ได จ ริ ง ซึ่ งกฎหมายที่ตอ งมีก ารทบทวนแก ไข ไดแ ก กฎหมายป องกั น
ผลประโยชน ทับซอน กฎหมายที่สามารถคุมครองผูแจงเบาะแสไดจริง กฎหมายวาดวยระบบการ
ตัดสินใจของภาครัฐที่โปรงใส ลดดุลยพินิจ และกฎหมายครอบคลุมเจาหนาที่รัฐทุกประเภททุกระดับ
กฎหมาย เอาผิดทั้งผูใหสินบน ผูสัญญาหรือผูเสนอวาจะใหสินบน และกฎหมายการเอาผิดกับทั้งผูรับรู
การทุจริตที่ไมแจงความ และผูรับสินบนแทนผูอื่น
2.6 ผลงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของ
พรศั ก ดิ์ ผ อ งแผ ว และคณะ (๒๕๓๙) ได ศึก ษาเรื่ อ ง องค ค วามรู วา ด ว ยการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในวงราชการไทย พบวา การทุจิตหรือการฉอราษฎรบังหลวงนั้นเริ่มมีการกลาวถึงใน
ประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย ดังที่ปรากฏหลักฐานในวรรณคดีและกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับ
การฉอโกงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแตสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จนกลาวไดวาการฉอ
ราษฎร บั ง หลวงมี อ ยู คู กั บ สั ง คมไทยตลอดมา ไม ไ ด จํ า กั ด ว า สถานการณ ข องบ า นเมื อ งจะอยู ใ น
สภาวการณอยางไรและยังไมเคยมีรัฐบาลชุดใดสามารถปราบปรามไดอยางเด็ดขาด เหตุผลประการ
หนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาการทุจริตในวงราชการคือ การใชระเบียบที่เครงครัดในการปฏิบัติงานราชการ
รวมทั้งการใหผูบังคับบัญชามีอํานาจเด็ดขาดในการใหคุณใหโทษแกขาราชการผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมี
ผลกระทบตออุดมการณและพฤติกรรมของขาราชการเปนอยางมาก กลาวคือ ทําใหขาราชการยอม
ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของข า ราชการการเมื อ ง หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาจากส ว นกลางโดยไม มี ข อ โต แ ย ง
กฎระเบียบที่เครงครัดมากมายของทางราชการซึ่งยากตอ การเขาใจของประชาชนทําใหขาราชการใช
เปนชองทางในการหาผลประโยชนแกตนเองแทนที่จะเปนไปเพื่อประโยชนแกประชาชน และความ
แตกตางในทางความเป นจริงกับ ความแตกตางในทางอุดมคติของสังคมไทยที่ขาราชการมีคานิย ม
ในทางวัตถุมากกวาอุดมคติทางดานจริยธรรม เมื่อรวมกับระบบอุปถัมภและกระบวนการยุติธรรมหรือ
กระบวนการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริตกับขาราชการที่กระทําผิดไมคอยมีประสิทธิภาพทํา
ให ป ญ หาการทุ จ ริ ตยากที่ จ ะแก ไ ข ทั้ง นี้ เนื่ องจากกระบวนการยุติ ธ รรมที่ใ ชอ ยูใ นป จ จุ บัน ตอ งมี
พยานหลักฐานที่ชัดเจนในขณะที่พฤติการณการทุจริตเปนเรื่องที่หาพยานหลักฐานที่ชัดเจนไดยาก
ตลอดจนความเนิ่นนานของกระบวนการยุติธ รรมทําใหไมสามารถที่จะสงผลตอการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมของขาราชการได
อุดม รัฐอมฤต (2542) ไดศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวง
ราชการไทย โดยวิ ธี การใช ในงานวิจัย นี้เปน การศึกษาวิจัย ประยุกต พบวาเมื่อพิจ ารณาทางดา น
กฎหมายในภาพรวมแลวพบวา ระเบียบและกฎหมายที่ใชอยูในระบบราชการปจจุบันเปดใหมีการใช
ดุ ล พิ นิ จ ทํ า ให เ ป น ช อ งทางของการทุ จ ริ ต เช น การเป ด ให ผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
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งบประมาณใชดุลพินิจไดอยางกวางขวางในกรณีของการแปลงงบโดยฝายการเมือง หรือการอนุมัติให
มีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ หรือในกรณีกฎหมายที่มีขอจํากัดเกี่ย วกับกระบวนการตรวจสอบ
ไดแก ขอจํากัดในเรื่องมาตรฐานการพิสูจนเพื่อยืนยันการกระทําความผิด เปนตน
อุปสรรคประการหนึ่งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ ระบบตรวจสอบที่เปนอยู
ในปจจุบั น ทั้งระบบตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากองคกรภายนอกดวยองคกรอิสระที่
ดํ า เนิ น การอยู ไ ม มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอทั้ ง ในแง ข องประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร และองค ก รที่ จ ะ
ดําเนินการปราบปรามผูกระทําผิดใหปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม ทําใหการปองกันการทุจริตไมมี
ประสิทธิภาพตามไปดวย เชน การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและวิธีการทุจริตในแตละ
กรณีอยางเพียงพอ ทําใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบตองใชระยะเวลาในการสืบสวนที่ยาวนานเกินไป ทําให
กระบวนการดําเนินการลาชา สงผลตอรูปคดีและทําใหกระแสการตื่นตัวของสังคมขาดชวง ซึ่งลวนแต
ทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตขาดประสิทธิภาพ
นอกจากการแกปญหาขอจํากัดของระบบตรวจสอบที่เปนอยูแลว ระบบงานของรัฐยังจะตอง
แกปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปดใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตซึ่งผูวิจัยเห็นวา เปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญที่สุด เพราะปญหาการทุจริตไมอาจแกไขให
บรรเทาเบาบางลงได หากวาการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตถูกจํากัดใหเปนหนาที่
ของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว โดยไมใหความสนใจตอการมีสวนรวมและแรงสนับสนุนของประชาชน
ดังนั้น การขยายฐานของการปองกันและปราบปรามการทุจริตออกไปสูภาคเอกชน คือ ทั้งองคกร
เอกชน สื่ อ มวลชน และประชาชนทั่ว ไปให ม ากที่สุ ด เท า ที่ จ ะมากได จึ งเป น ทางเดีย วที่ จ ะสร า ง
เครือขายของระบบงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
ผาสุก พงษไพจิตร (2543) ไดศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชันในสังคมไทย : วิธีการ ตัวชี้ ผลกระทบ และขอคิดสูการแกไข ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) หนวยงานสาธารณะใดบางมีการคอรรัปชันมาก พบวา หนวยงานราชการหรือ
รัฐ วิส าหกิจ ที่นั กธุ รกิ จเห็น วา คอร รัป ชัน มากที่สุดคือ กรมศุล กากร รองลงมาคือ กรมตํารวจ และ
กรมสรรพากร ตามลําดับ หนวยงานที่ธุรกิจจายเงินพิเศษเฉลี่ยตอปสูงสุดคือ กรมศุลกากร รองลงมา
คือ หนวยงานจัดซื้อจัดจางของรัฐ และกรมสรรพากร ตามลําดับ หนวยงานที่ผูติดตอมักถูกเรียกรอง
ค า สิ น บนมากที่ สุ ด คื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น รองลงมาคื อ กรมศุ ล กากร และตํ า รวจ ตามลํ า ดั บ ส ว น
หน ว ยงานที่ เ รี ย กร องเงิ น ต อ ครั้ ง จํ า นวนสูง มากที่สุ ดคือ ตํ า รวจ รองลงมาคื อ กรมศุล กากร และ
สรรพากร ตามลําดับ สถิติขาราชการถูกกลาวหาวาทุจริตตามรายกระทรวงเฉลี่ยตอป (ป.ป.ป., ป.ป.ช.
รายงานประจําป) มากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย รองลงมาคือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุข
2) ตัวชี้ระดับการคอรรัปชัน และความไมโปรงใสในระบบราชการและการเมือง
พบวาการซื้อตําแหนงจริงในระดับ อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการสํานัก วิธีการซื้อขายสวนใหญเปน
การใหสิ่งของตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินเปนระยะเวลาตอเนื่องกันและการคอยรับใช
สว นตั ว ในแทบทุ กเรื่ อง และการซื้ อ ขายตําแหนงในระดั บ ภูมิ ภ าค กระทําผา นนัก การเมือง และ
ผูใกลชิด ขณะที่กรุงเทพมหานคร จะซื้อขายกับผูบังคับบัญชาโดยตรง
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3) ขาราชการกับนักการเมืองใครคอรรัปชันมากกวากัน พบวา นักธุรกิจ นักการเมือง
และชนชั้นกลางอื่นๆ และลูกจางสวนหนึ่ง เห็นวาขาราชการประจําคอรรัปชันมากกวานักการเมือง
เพราะจํานวนมากกวา ทําไดโดยไมตองอาศัยนักการเมือง แตนักการเมืองตองอาศัยขาราชการ และ
นั กการเมื องมี ความระวั งในการคอรรัป ชัน มากกวา แต ขาราชการ ลู กจาง คนจน คนเมื อ ง และ
เกษตรกร และชนชั้น กลางสวนหนึ่ง เห็น วา นักการเมืองคอรรัป ชันมากกวาขาราชการ เพราะ
นั กการเมื อ งมี อํา นาจมากกว า ข า ราชการ และพฤติก รรมของนั กการเมืองเป น แบบพ อคา ที่เ ขา สู
การเมืองเพื่อแสวงหาผลกําไร โดยรวมนักการเมืองและขาราชการรวมมือกันแสวงหารายไดจากการ
คอรรัปชัน นักการเมืองมีวาระ แตขาราชการประจํากระทําไดตลอดเวลา และขาราชการบางราย
ดําเนินการคอรรัปชันตอไปไดหลังเกษียณภาคเอกชน ซึ่งใชเสนสายที่เคยมีมากอนในระบบราชการ
4) ผลกระทบของการมีรัฐบาลคอรรัปชัน พบวา รัฐบาลที่คอรรัปชันนําสูผลเสียตอ
สังคมมากกวาผลไดสวนตัวที่นักการเมืองและพรรคพวกไดรับ ผูไดผลประโยชนจะใชจายฟุมเฟอยเพื่อ
การบริโภคสูง และมักลงทุนเพื่อการเมืองตอไปเปนวังวน ผลดานเศรษฐกิจ จะมีการยายทรัพยากรสู
กิจกรรมการเมือง เมื่อพรรคหนึ่งพรรคใดทําได จะยิ่งดึงดูดใหมีการแขงขันกัน นําไปสูการสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อการนี้ กิจกรรมการเมืองจะตกอยูในมือของพรรคที่คอรรัปชันเกง ยิ่งนําไปสูการสูญเปลา
ของการใชทรัพยากร เอกชนจะเขารวมมือกับพรรคมีอํานาจ นําไปสูการผูกขาดกิจการทางเศรษฐกิจ
เชน กรณีโทรคมนาคม การกอสราง ธุรกิจสุราในอดีต ธุรกิจการทําคลอรีน ฯลฯ ขาราชการถูกดึงเขา
เปนพันธมิตรกับนักการเมืองในการเก็บสวย และคดโกงประชาชน ผลคือ รัฐบาลที่คอรรัปชันจะ
สงเสริมคอรรัปชันของขาราชการเปนลูกโซ นักการเมืองและขาราชการรวมมือกันตอตาน การปฏิรูป
การเมือง กระบวนการ ยุติธรรม การปฏิรูประบบราชการ และพยายามควบคุมสื่อมวลชน เพื่อลด
ตนทุนของการคอรรัปชัน การจางขาราชการ มิไดขึ้นอยูกับหลักการ นําไปสูการซื้อตําแหนง การเลน
พวก กิจกรรมทางเศรษฐกิจเบี่ยงเบนไปจากที่ควรเปน การลงทุนทางการเมืองทายที่สุดจะปดกั้นการ
ลงทุนดานนวัตกรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
5) ผลในทางรูปธรรมกรณีไทย พบวา อยางนอยรอยละ 20 ของงบการลงทุนภาครัฐ
รั่วไหลสูกระเปานักการเมือง ขาราชการ บริษัทเอกชน ทั้งนี้ ยังมิไดนับผลเสียของการทํางานต่ํากวา
มาตรฐานของขาราชการ และนักการเมือง ภาษีอากรถูกเก็บไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ประชาชนไดรับ
บริ การต่ํา กวา มาตรฐาน ประชาชนถูกเอาเปรีย บจากการตั้งราคาสินคาบางประเภทแบบผูกขาด
การกอสรางดานสาธารณูปโภคมีมาตรฐานต่ํา และเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
6) ปจจัยทางดานโครงสรางและวัฒนธรรมที่ทําใหการคอรรัปชันคงอยูในระบบราชการ
การเมืองไทย พบวา เนื่องจากพรรคการเมืองเปนธุรกิจการเมือง ชองโหวในระบบราชการและ
การเมือง กฎระเบียบที่เครงครัดและการเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจสวนตัว ปญหาสะสมมาโดยไมมีการ
แกไขเปนเวลานานจนเกิดการยอมรับวัฒนธรรมการคอรรัปชัน วัฒนธรรมแมลงวันไมตอมกันเองของ
ขาราชการโดยทั่วไป วัฒนธรรมไมแสดงการรับผิดชอบตั้งแตระดับนายกรัฐมนตรี
7) การรายงานกรณีการคอรรัปชัน พบวา หัวหนาครัวเรือนโดยทั่วไปทราบวาจะ
รายงานกรณีคอรรัปชันเพียงรอยละ 30 โดยรายงานที่ ป.ป.ช.มากที่สุด รองลงมาที่ตํารวจ และ
สุ ด ท า ยรายงานที่ ส.ส. เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ ไ ม ร ายงานคื อ ผู แ จ ง ไม ไ ด รั บ การปกป อ ง และคิ ด ว า ไม มี
ประโยชน เพราะคิดวาผูกระทําความผิดไมมีทางถูกดําเนินคดี สําหรับทัศนคติสถาบันที่ตอตานการ
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คอรรัปชัน จากการสํารวจทัศนคติ หัวหนาครัวเรือนเห็นวาสถาบันที่ตอตานคอรรัปชันที่ไดผลมากสุด
คือ สื่อมวลชน รองลงมาคือ ป.ป.ช. และ นักวิชาการและครู ตามลําดับ
8) ขอคิดและคําถามสูแนวทางแกไข พบวาดานบทลงโทษตามกฎหมายตองรัดกุม
เพิ่มเติมหลักการผูทําความผิดมิควรไดผลประโยชนจากการทําความผิดนั้น ซึ่งหมายความถึงศาลมี
คําสั่ งยึ ดทรั พย ตามมูล ค า ของผลประโยชน มาตรการทางกฎหมายประการเดีย วไมไดผล ตองใช
มาตรการทางวัฒนธรรม การประณามผูทุจริตคอรรัปชัน เชน การประกาศรายชื่อ การไมแสดงความ
เคารพในที่ส าธารณะ การสงเสริมใหเกียรติผูซื่อตรง การรณรงคดานจริย ธรรม และการปรับปรุง
คานิยมของขาราชการ และนักการเมือง การสรางแนวรวมเพื่อตอตานการคอรรัปชันในบรรดาชุมชน
ต า งๆ โรงเรี ย นร า นค า ธุ ร กิ จ เอกชน ฯลฯ และการสร างวั ฒ นธรรมแสดงความรั บ ผิด ชอบ และ
วัฒนธรรมแมลงตอมกันเองได ดานมาตรการปองปราบระยะสั้น คอรรัป ชันระดับลาง ตองกําจัด
ช องทางสู การคอร รั ป ชั น เห็ น ได จ ากผลการปฏิ รูป กรมศุล กากร ซึ่งอาจใช แนวทางเดีย วกัน กรณี
สรรพากร สรรพสามิต ที่ดิน เปนตน กรณีตํารวจมีความซับซอนและยากกวาจึงตองการความรวมมือ
จากตํ า รวจเอง และอาจต องตั้ งคณะทํางานเพื่อแก ปญ หาเป น กรณีพิเ ศษ ปราบปรามคอรรัป ชั น
ที่สํ าคั ญ และเกิ ดขึ้ น เป น ประจํ า ไดแก ระบบสงสว ย สิน บนจากการจัดซื้อจัดจางและเพื่อการอื่น
การสมยอมกันในการประมูลโครงการ การมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียนกรณีการคอรรัปชัน/สินบน/
สินน้ํ าใจ ในหนว ยงานกรม กองต างๆ ที่มีประสิทธิภาพ สวนคอรรัป ชันระดับสูง และนักการเมือง
ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2540 เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบขาราชการและ
นักการเมือง ตองสงเสริมใหมีการใชสิทธิของ ป.ป.ช. ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญ นี้ ป.ป.ช. มีอํานาจมากขึ้น
แตงบประมาณจํากัด และบุคลากรมีจํากัด ทั้งยังตองการการพัฒนา บางประเทศ เชน อินเดีย บราซิล
อิตาลี ประชาชนสามารถนําเรื่องการคอรรัปชันเสนอตออัยการใหดําเนินการฟองรองถึงขั้นศาล
ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ (๒๕๔๔) ไดศึกษาการคอรรัปชันและการซื้อขายตําแหนงใน
ทัศนะขาราชการ ผลการศึกษาพบวา ขาราชการสวนใหญเห็นวาสภาพปจจุบันในเรื่องคอรรัปชันดีกวา
เมื่อ ๕ ปที่ผานมาในเรื่องการใหเงิน รางวัลเพื่อเรงการบริการของรัฐ ใหร วดเร็วและ/หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า งาน และมีขา ราชการสว นนอยที่ เห็น ดว ยวามีคอรรั ป ชัน ในรูป แบบตางๆ
โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการใชทรัพยากรและ/หรืองบประมาณของรัฐอยางไม
ถูกตองตามความจําเปนหรือตามคาใชจายจริง กรณีมีการใหสินน้ําใจ ขาราชการเห็นวาการใหสินน้ําใจ
แกเ จาหนาที่มีวัตถุป ระสงคหลักเพื่อเรงการใหบริการ โดยประชาชนที่เขามาติดตอเปน ผูหยิบยื่น
สินน้ําใจใหกอนและเมื่อไดมาแลวก็นําไปแบงสรรกับผูบังคับบัญชาเปนลําดับแรก หากคิดเปนสัดสวน
ขาราชการที่กระทําคอรรัปชันเปนเพียงรอยละ ๒๕ เทานั้น และในการศึกษาถึงสาเหตุของคอรรัปชัน
โดยมองว า คอร รั ป ชัน มี ส าเหตุ จ ากทั้งปจ จัย ภายในและปจจัย ภายนอก โดยปจ จัย ภายใน คือ ตัว
ขาราชการ และปจจัยภายนอก ไดแก สภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งเมื่อไดสอบถามจากขาราชการแลว
ปรากฏผลดังนี้
๑) ปจจัยภายใน : ขาราชการ ตัวขาราชการเองตางเห็นวาการรับราชการดีกวา
เอกชน ตนเองมี ความซื่ อสั ต ย และทุ มเทเวลาใหร าชการตลอดจนมีห นา ที่ตอตา นคอรรั ป ชัน และ
สนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ ขณะเดียวกันขาราชการสนใจที่จะมุงทํางานเพื่อความกาวหนาใน

59
อาชีพมากกวาประสิทธิภาพและหากมีโอกาสจะไดประโยชน ขาราชการกลุมหนึ่งจะมีแนวโนมที่จะ
ละเมิดกฎหมาย หมายความวาโอกาสในการเกิดคอรรัปชันอาจเกิดขึ้นได โดยหากเปรียบเทียบเปน
ประจุ โดยใหประจุบวก (+) หมายถึง เอื้อตอการเกิดคอรรัปชัน และประจุลบ (-) หมายถึง ไมเอื้อตอ
การเกิดคอรรัปชัน ประจุเปน (+/-) หมายถึง ขาราชการเองโดยพื้นฐานแลวไมคิดที่จะคอรรัปชัน
หากขึ้นอยูกับโอกาสวาจะไดประโยชนหรือไม
๒) ป จ จั ย ภายนอก การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด แ บ ง ประเด็ น ป จ จั ย ภายนอกออกเป น ๖
ประเด็น พบวา ระบบคาตอบแทน ระบบการบริหารของหนวยงาน และระบบการตรวจสอบติดตาม
เปนประจุลบ (-) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติตาง
ๆ ประจุเปน (+/-) และ สาเหตุอื่น ๆ ไดแก วัฒนธรรมแบบไทย ๆ เปนประจุบวก (+)
รัตนะ บัวสนธ (2546) ไดศึกษาการคอรรัปชันในวงการการศึกษาของไทย กรณีศึกษาในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง พบวา การคอรรัปชันในวงการการศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
อยูในระดับนอยและระดับปานกลาง ซึ่งมีสาเหตุแรงจูงใจมาจากคานิยมในการดําเนินชีวิต การไดรับ
โอกาสใหกระทํา การยอมรับทางสังคม เปนตน โดยพฤติกรรมคอรรัปชัน ประกอบดวย การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจางคาพัสดุรายหัวนักเรียน การจัดซื้อนมในโครงการอาหารเสริมนมและการจัดซื้อ
อาหารในโครงการอาหารกลางวั น การเบิ ก จ า ยงบประมาณ การจั ด ซื้ อ พั ส ดุ ร ายหั ว นั ก เรี ย น
การเบิกจ ายงบประมาณซ้ํ าซอน การนําสิ่งของทางราชการมาใชเปน ของสวนตัว การใชเวลาทาง
ราชการไปปฏิบัติงานสวนตัว การเรียกและรับคาคอมมิชชั่นจากการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑทางการศึกษา
และการเรียกรับสิ่งของฝากเพื่อเอื้อหรือละเวนตอการปฏิบัติหนาที่ เปนตน ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนะวา
หนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ย วของควรกําหนดวิธีการหาทางปองกันและแกไข
ใหสอดคลองกับสาเหตุของการเกิดคอรรัปชัน
จากการศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการไทย กรณีศึกษา : กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยอนุส รณ ลิ่มมณี และคณะ (2547) พบวา
ประเด็ น ที่มีร ะดั บ ปญ หาทุ จ ริตมากที่สุด คือ ดานการบริห ารบุคคล รองลงมา คือ ดานการจัดทํา
แผนงานโครงการ ดานงบประมาณ และดานการเงินและพัสดุ ซึ่งขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางตรงกับ
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก และขอมูลการสัมมนากลุมยอยตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ปญหา
พื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลประกอบดวย โครงสรางเชิงกฎหมายและระเบียบที่ใหอํานาจแฝงใน
การวิ นิ จ ฉั ย (Latent Discretion) วั ฒ นธรรมองค ก ารในเชิ ง ระบบอุ ป ถั ม ภ และตั ว ข า ราชการ
กระบวนการการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีระดับปญหาการทุจริตสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับปญหาอื่นๆ ซึ่งขาราชการระดับสูงมีอํานาจอยางมากในการวินิจฉัยจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงคบางรายการ และจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบางรายการใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจัดสรรมักเปนไปตามแบบระบบอุปถัมภ และสนับสนุนใหเกิดโครงสรางระบบ
อุปถัมภระหวางนักการเมืองระดับประเทศ กับขาราชการประจําในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผล
ทํา ให เ กิ ดการกี ดกั นผู เ ข า แขงขั น การประกวดราคาตามมา ปญ หาดังกลาวมีพื้น ฐานมาจากการที่
โครงสร า งเชิ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ ใ ห อํ า นาจแฝงในการวิ นิ จ ฉั ย (Latent Discretion) กั บ
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ผูป ฏิ บั ติงานมากเกิ น ไป ในขณะที่ การทํางานดานพัสดุก็พบวามีปญ หาในเรื่องการจัดซื้อจัดจางที่
เกี่ยวของกับระบบอุปถัมภอยู ซึ่งเปนปญหาตอเนื่องมาจากปญหาดานงบประมาณ
อุดม รัฐอมฤต (2546) ไดศึกษาวิจัย โดยสรุปสาเหตุการทุจริตจากคณะกรรมาธิการการ
บริหารและการยุติธรรมวุฒิสภาที่ไดศึกษาเรื่องการจัดทําแผนพัฒนากระบวนการยุติธรรมตลอดจน
การปรับ ปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การแกไขปญ หาการทุจริต เมื่อเดือนกุมภาพัน ธ
2553 ไดขอสรุปในเรื่องสาเหตุที่มาของการทุจริตไปในแนวทางเดียวกับที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ที่จัดโดยสถาบันกฎหมายอาญา เรื่อง “บทบาทกระบวนการยุติธรรมในการแกไขปญหาคอรรัปชัน”
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 เชนเดียวกับผลสรุปสาเหตุของการทุจริตจากการศึกษาในกรณีเฉพาะ
ซึ่งสรุปความโดยรวมไดดังนี้
1) การทุจริตเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมากมาย
ในชวง 30-40 ปที่ผานมาทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในสังคม เกิดจากคานิยมของสังคมไทยที่เนน
เรื่องวัตถุนิยม ความมั่งคั่งร่ํารวย ซึ่งทําใหบุคคลนั้นไดรับการยอมรับในสังคม ทําใหเกิดความโลภ การ
เลียนแบบพฤติกรรมการแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ราชการ การเห็นแกพวกพองและการ
รักษาผลประโยชนเฉพาะกลุม การแกปญหาดวยการผอนสั้นผอนยาวประนีประนอมซึ่งลวนนําไปสู
กระบวนการสมัคร หรือสมยอมกันในการใหประโยชนแกผูทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือเพื่อเปนการ
ยุติขอขัดของอันเกิดขึ้นในระบบของ การดําเนินการในองคกรตางๆ
2) การทุจริตเปนอาชญากรรมที่มีความซับซอน หรือมีการดําเนินกระบวนการอยาง
เปนระบบ และมีการพัฒนาไปตามความกาวหนาของสังคมจนไปถึงขั้นเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย มี
การใชความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความชํานาญเฉพาะทางหรือสาขาอาชีพ ซึ่งตรงกันขามกับการ
พัฒนาของกระบวนการยุติธรรม ทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
3) ปญหาการบริหารจัดการภาครัฐบกพรอง บทบัญญัติของกฎหมายมีการใหอํานาจ
แกเจาหนาที่ของรัฐมากเปนพิเศษ เชน ระบบราชการมีลักษณะเปนการรวมศูนยอํานาจในการบริหาร
และมีระเบียบขั้นตอนยุงยาก มีการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่อยางกวางขวาง ระบบการเมืองขาด
ความตอเนื่องใน การดําเนินนโยบาย ประกอบกับไมมีชองทางแนชัดที่สามารถใหภาคเอกชนและ
ประชาชนเข า มาตรวจสอบการใช อํ านาจรัฐ ได อยา งมีป ระสิ ทธิ ภ าพถึงแมวา จะมี การประกาศใช
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พุทธศักราช 2540 แลว แตโอกาสในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของทางราชการเปนไปไดยากและมักจะถูกปฏิเสธเสมอ
4) แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตแตเดิมเปนหนาที่ของภาครัฐ จึง
ละเลยการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหการดําเนินการขาดการสรางความรูความเขาใจแกสาธารณะ
ทําใหขาดความรวมมือจากประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อประกอบกับไมมี
มาตรการในการใหความคุมครองตอผูที่ใหความรวมมือตอรัฐในการปราบปรามการทุจริตจึงทําให
กระบวนการในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดไมมีประสิทธิภาพ และภาคประชาชนมักจะเลี่ยงการให
ความรวมมือ หรือสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการปราบปรามการทุจริต
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5) ระบบการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนระบบการตรวจสอบ
ภายในทางบัญชียังไมเปนอิสระ ไมโปรงใสเทาที่ควร ไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ มักปรากฏ
จุดออนเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชน
6) สําหรับการทุจริตระดับสูง หรือเกี่ยวของกับองคกรธุรกิจขนาดใหญ นักการเมือง
และองคกรระหวางประเทศยังไมมีกฎหมายบัญญัติความผิด
ภูริชญา วัฒนรุง (2547) ไดศึกษาการทุจริตคอรรัปชัน และการปองกันการทุจริตในวง
ราชการ สรุปเกี่ยวกับการคอรรัปชันในประเทศฝรั่งเศส การคอรรัปชันในกรอบความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และการวิพากษวิจารณบทความของนักวิชาการมหาวิทยาลัยที่มีตอเรื่องการทุจริตคอรรัปชัน
ผานมุมมองของศาสตราจารย JEAN CARTIER-BRESSON ดังนี้
1) การคอร รั ปชั นในฝรั่งเศส พบวา มีการจัดตั้ง ศูน ย การบริ หารงานปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชัน (SCPC) และการจัดทํารายงานประจําปของศูนยการบริหารงานปองกันการทุจริต
คอรรัปชันเพื่อทําใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในความหมายและเรื่องราวของการคอรรัปชัน
รวมถึงมีการกอตั้งองคกร TRACFIN เพื่อการวิเคราะหขอมูลและปฏิบัติการตอตานขบวนการทาง
การเงินที่ปกปดและมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ และสํานักงานศูนยกลางเพื่อการปราบปรามการ
กระทําอาชญากรรมทางการเงิน OCRGDF เพื่อใชเปนเครื่องมือโดยเฉพาะในการตอตานปราบปราม
การฟอกเงิน โดยการฟอกเงินถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย (ที่มีโทษอาญา) เปนการนําเอา
เงินกองทุนที่ไดมาจากการกระทําในรูปแบบองคกรแบบอาชญากรรมมาเปลี่ยนใหเปนการกระทําที่
ถูกตองตามกฎหมาย ทั้งปกปดแหลงที่มาของเงินกําไรเงินไดหรือเงินผลประโยชน ซึ่งคํานิยามตาม
กฎหมาย มาตรา 324-1 ของประมวลกฎหมายอาญา “การฟอกเงิน คือ การกระทําใดๆ ที่
เอื้ ออํ า นวยความสะดวกในทุ ก วิ ถีทางเพื่อนํา มาอางหาเหตุ ผ ลกลบเกลื่อนอําพรางดว ยการโกหก
หลอกลวง แหลงที่มาของทรัพยสินหรือรายไดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประกอบอาชญากรรมหรือ
การกระทําที่ผิดกฎหมายอันเปนผลใหบุคคลดังกลาวไดผลกําไร ผลประโยชนไมวาโดยทางตรงหรือ
โดยทางออมก็ตาม” และเปรียบเทียบการคอรรัปชันในสหรัฐอเมริกา ที่ลักษณะของการทุจริตคอรรัปชัน
และการขัดแยงทางผลประโยชน ไดแก การทําบัญชีปลอม การใชสื่อขาวมวลชน นักวิเคราะหการเงิน
สํานักงานการตรวจบัญชีและฝายการควบคุมภายใน การเลนหุนปนหุน Soft money หรือเงินที่จาย
ใหแกนักการเมือง และบุคคลรุนใหมในวงการเงิน สรุปโทษในคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
และการฟอกเงินของประเทศฝรั่งเศส มีโทษจําคุก เริ่มจาก 2 ป เปนอยางนอยจนถึง 15 ป พรอมทั้ง
ตองทํางานหนัก ถือวา เปนโทษหนักที่สุด และโทษปรับ เริ่มจาก 30,000 ยูโร เปนอยางนอยถึง
อยางมาก 375,000 ยูโร
2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชันในกรอบของความสัมพันธระหวางประเทศ ของ
อนุสัญญาระหวางประเทศ (Conventions Internationales) และอนุสัญญาสวนภูมิภาค (Régionales)
พบวา ในสภายุโรปมีการจัดตั้งกลุม GMC ใหมีหนาที่อํานวยการในการกําหนดทิศทางที่จะวางไวใน
CONVENTION ที่ใหมีบทลงโทษทางอาญา (pénale) และอนุสัญญาที่กําหนดโทษทางแพง (civile)
และมีการจัดตั้งกลุม GRECO มีหนาที่ประเมินผลและสอดสองดูแลวิธีการตอสูตอตานการทุจริต
คอรรั ปชั นในประเทศกลุ มสมาชิกของสภายุโ รป ในสหภาพยุ โรป (E.U.) มีอนุสัญญาแหงบรัสเซล
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(CONVENTION de BRUXELLES) และ มติขอตัดสินใจใหมีการปฏิบัติการรวมกันของภาคเอกชน
ในองคกรความรวมมือพัฒนาทางเศรษฐกิจภาคพื้นยุโรป (OCDE หรือ OECD) ตกลงกันทําอนุสัญญา
เพื่อการตอสูตอตานการกระทําทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ตางชาติที่ทําธุรกรรม (การโยกยายเงิน)
การคา พาณิช ยขามชาติ และมี กลุ มปฏิบัติงานทางการเงิน เพื่อตอตานการฟอกเงินและการลงทุน
(GAFI) ในองคการสหประชาชาติ (U.N.) มีการกอตั้งศูนยกลางเพื่อการปองกันการกระทําอันเปน
อาชญากรรมระดับสากล (CPIC) และสํานักงานเพื่อควบคุมการคายาเสพติดและการปองกันการ
กระทําขั้นอาชญากรรม และสถาบันการคนควาวิจัยเกี่ยวกับอาชญากรรมและการแสวงหาความ
ยุติธรรม โดยมีบทลงโทษทางอาญา (UNICRI) และมีระเบียบขอปฏิบัติที่ขาราชการหรือเจาหนาที่
ที่ ทํา หน า ที่ เ พื่ อสาธารณชน อนุ สั ญ ญา CTO ต อต านการกระทํา อัน เปน อาชญากรรมในธุ ร กรรม
ขามชาติ การฟอกเงิน การหามาตรการลงโทษขาราชการที่คอรรัปชันและตอตานการคอรรัปชันที่มี
สายสัมพันธกับการกระทําอันเปนอาชญากรรมที่มีการจัดการจัดตั้งเปนขบวนการ
3) ความคิ ด ของนั กวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มีต อเรื่อ งการทุจ ริต คอรรั ป ชั น ผ า น
มุมมองของศาสตราจารย JEAN CARTIER-BRESSON ผูเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส 7 บทความ โดย
บทความการทุจริตคอรรัปชัน การทําใหเกิดเสรีภาพ และการทําใหเกิดประชาธิปไตย (CORRUPTION
LIBERALISATION ET DEMOCRATISATION) พบวา การทุจริตคอรรัปชันมี 2 แนวความคิด คือ การ
คอรรัปชันยังคงมีอรรถประโยชน ที่มองวาการคอรรัปชันเปนการเอื้ออํานวยใหการดําเนินงานเปนไป
อยางรวดเร็ว สงผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพไปถึงประชาชนผูยากจนยากไรอยางทันที เพราะไมมี
อุปสรรคขัดขวางจากเจาหนาที่รัฐ และการคอรรัปชันที่ไรประโยชน ที่มองวาการคอรรัปชันมีแตกอ
ปญหาเรื้อรังและระยะยาวคนยากจนทั้งหมดเปนฝายสูญเสีย ซึ่งในปจจุบันระดับสากลมี 4 ปจจัยหลัก
ที่บังคับใหมีการตอตานตอสูกับคอรรัปชัน คือ โลกสมัยโลกาภิวัตน (Globalization) การกดดันจาก
ฝายสหรัฐอเมริกา ระบอบประชาธิปไตยตะวันตก และ World Bank กับ IMF บทความธนาคารโลก
การคอร รั ป ชั น และรู ป แบบการปกครอง (LA BANQUE MONDIALE, LA CORRUPTION ET LA
GOUVERNANCE) พบวาธนาคารโลกมีความเห็นตอการทุจริตคอรรัปชันวาเปนเครื่องกีดขวางอันเปน
อุปสรรคอยางใหญหลวงที่มีตอการพัฒนา มีตนเหตุมาจากการที่มีการปกครองระบบการบริหารที่แย
ธนาคารโลกเชื่อวาการใหเสรีภาพตองใชเสรีภาพใหเปน และตองรูจักการปกครองการบริหารที่ดี
ถูกตองชอบธรรมตามหลัก “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) โดยปฏิบัติตามนโยบายตางๆ คือ
การโอนภาครัฐใหเปนภาคเอกชน การลดจํานวนขาราชการ ใชมาตรการระบบคุณธรรม (Merit
System) และระบบทางการศาลและตุลาการมีขบวนการพิจารณาวินิจฉัยอยางเปนอิสระแทจริง
สวนขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารโลกดังกลาวคือ แผน “ปฏิรูป” ของภาครัฐ
มีขาราชการถูกไลออกแตไมมีแผนรองรับ การวาจางในภาคเอกชนจึงเกิดปญหาคนวางงานและเกิด
ความไรเสถียรภาพทางการเมือง และการโอนภาครัฐเปนภาคเอกชน บริษัทเอกชนกลายเปนกลุมพวก
พองไมทําใหการทุจริตคอรรัปชันนอยลง รัฐบาลก็ยังไมตอบสนองตอทุกปญหาโดยเฉพาะระดับการ
ปกครองทองถิ่น บทความ ขอเสนอบางประการ ใหเห็นความแตกตางของประเภทคอรรัปชันใน
รูปแบบตางๆ (LES ENSEIGNEMENTS DES DIFFERENTES TYPOLOGIES DE LA CORRUPTION)
มีคํานิยามของคําวา การทุจริตคอรรัปชัน คือ การฝาฝนใชอํานาจของฝายผูปกครองหรือ
ฝายบริหารเปนการฝาฝนใชหรือละเมิดกฎหมายของฝายผูกุมอํานาจ หมายความถึง การใชอํานาจ
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หนาที่อยางผิดๆ ของเจาหนาที่ผูปกครองบานเมืองเพื่อมุงหวังแตผลประโยชนผลกําไรเขาสูตนเปน
ที่ตั้ง โดยแบงออกเปน 4 ประเภท คือ การทุจริตคอรรัปชันที่มีลักษณะเปนการทรยศตอหนาที่ การ
คอรรัปชันของทางฝายเจาหนาที่ผูบริหารปกครองระดับลางและฝายการเมืองหรือการบริหารในเวลา
เดียวกัน การคอรรัปชันแบบ Market Corruption หรือการคอรรัปชันแนวแคบ ที่ถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดา เชน การใหคาน้ํารอนน้ําชา และการแลกเปลี่ยนชวยเหลือกัน เปนตน และสุดทายการ
คอรรัปชันแบบการใหความสนับสนุนจากผูใหความคุมครองกับผูไดรับความคุมครอง บทความการ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรถึงตนเหตุและผลลัพธของการทุจริตคอรรัปชัน: เปนกรณีศึกษาในประเทศ
กําลังพัฒนา (LES ANALYSES ÉCONOMIQUES DES CAUSES ET DES CONSÉ QUENCES DE
LA CORRUPTION : QUELQUES ENSEIGNEMENTS POUR LES PED) กลาวถึงปจจัย 3 ประการ
ของรูปแบบการปกครองที่เสื่อมโทรมที่เอื้อใหเกิดคอรรัปชัน คือ ความออนแอของระบบการตอตาน
กับอํานาจ หมายถึง การที่ประเทศกําลังพัฒนา ไมมีระบบตรวจสอบ ถวงดุลอํานาจ และไมมีเสรีภาพ
ใหแกสื่อสารมวลชนตางๆ การเปนประชาธิปไตยเพียงภายนอกปกปดความจริงในความเปนเผด็จการ
และกฎหมายที่ไมเหมาะสม ไมเขมงวดและยืดหยุน
ประธาน วัฒนวาณิชย และคณะ (2547) ไดศึกษาเรื่องระบบการจายเงินสินบนและรางวัล
ของกรมศุลกากร ซึ่งที่มาของปญหาความไมโปรงใสของการเบิกจายเงินสินบนและรางวัลมีสาเหตุ
มาจาก พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 กําหนดวา ในกรณีที่ไมมีผูแจงความนําจับ เจาหนาที่
ศุลกากรผูจับกุมไดรับเงินรางวัลรอยละ 30 ของคาปรับหรือมูลคาสินคาที่จับกุมได สวนกรณีที่มีผูแจง
ความนําจับ เงินรางวัลในสวนที่เจาหนาที่ศุลกากรผูจับกุมไดรับลดลงเปนรอยละ 25 สวนสายสืบจะ
ไดรับเงินสินบนรอยละ 30 ของคาปรับหรือมูลคาสินคาที่จับกุมได รวมแลวทั้งเจาหนาที่และสายสืบ
ไดเงินสวนแบงรวมกันถึงรอยละ 55 จึงเปนเหตุจูงใจใหเจาหนาที่กระทําการทุจริต คณะผูวิจัยจึง
เสนอมาตรการแกไขปญหาทุจริต การจายเงินสินบนและรางวัลนําจับ ดังนี้
1) กําหนดใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงินสินบนใหกับสายสืบ ตรวจสอบความถูกตอง
กอนจายเงิน โดยเฉพาะกรณีที่มีสายสืบมาแจงเบาะแส หากตรวจพบในภายหลังวา การจายเงินสินบน
ดั งกล า ว เป น การดํ า เนิ น การที่ ไ ม ช อบดว ยกฎหมาย หรือเปน การจายโดยประมาทเลิน เลออยา ง
รายแรง ผูสั่งจายเงินตองรับผิดชอบ ถูกดําเนินคดีทางอาญา ทางวินัย และตองรับผิดทางแพงดวย
2) การแกไขกฎหมายศุลกากร โดยเฉพาะระเบียบที่เกี่ยวของกับการจายเงินสินบน
กรณีที่ไมมีผูแจงความนําจับ ควรกําหนดใหนําเงินสินบนมาจายเปนเงินรางวัลใหกับเจาหนาที่ศุลกากร
ผูจับกุมทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อลดแรงจูงใจในการสรางหลักฐานปลอม ไมวาจะมีสายสืบหรือไมมีสายสืบ
เจาหนาที่ศุลกากรจะไดรับเงินรางวัลเทากัน
๓) การรณรงคเพื่อยุติกระบวนการทุจริตในการเบิกจายเงินสินบนและรางวัล โดย
เชิญหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม กรม
ศุลกากร สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. เขารวมรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชันการ
จายเงินสินบนรางวัล
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เชิงฐิภัทร เอียดแกว (2547) ไดศึกษากระบวนการและเงื่อนไขการคอรรัปชันของเจาหนาที่
ภาครัฐ พบวา กระบวนการคอรรัปชันในแวดวงเจาหนาที่ภาครัฐ มี 4 ลักษณะ คือ 1) เจาหนาที่ใช
อํานาจหนาที่ในทางมิชอบ เชน การกลั่นแกลง ระบบเสนสาย อิทธิพลและอํานาจ เปนตน 2) การใช
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 3) การดําเนินการคอรรัปชันในลักษณะกลุม และ 4) รูปแบบกระบวนการที่
มีประชาชนเปนสวนประกอบเงื่อนไขที่นําไปสูการคอรรัปชัน คือ 1) ระบบงาน ประกอบดวย การ
บริหารงบประมาณ ความกาวหนาในตําแหนง การตอนรับผูบังคับบัญชา ระบบอุปถัมภ อํานาจ
อิทธิพล ผูใชกฎหมายไมเครงครัดในการบังคับใชกฎหมาย และบรรยากาศในองคกร 2) ความจําเปน
ทางเศรษฐกิจและครอบครัว โดยมีสาเหตุจาก รายไดนอย การใชจายฟุมเฟอย อิทธิพลของภรรยา 3)
สังคมขาดความเปนระเบียบ 4) พฤติกรรม ประกอบดวย การแสวงหาผลประโยชน วัตถุนิยม/โลภ
และ 5) ประชาชน โดยประชาชน เปนผูเสนอเงื่อนไข และประชาชนไมมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งบุคคลที่มีพฤติกรรมคอรรัปชันสวนใหญมีเงื่อนไขการนําสูการคอรรัปชัน
รวมมากกวา 1 เงื่อนไข เชน ประชาชนมีสวนสนับสนุนใหเจาหนาที่ภาครัฐมีพฤติกรรมคอรรัปชัน
เปนตน ดังนั้น การแกไขปญหาคอรรัปชันจึงควรแกไขทั้งเจาหนาที่ภาครัฐและสรางจิตสํานึกความมี
จริ ย ธรรมของประชาชนควบคู กั น ไป และผู วิ จั ย ได เ สนอยุ ท ธศาสตร ใ นการแก ป ญ หาคอร รั ป ชั น
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ มาตรการการควบคุมอํานาจ การปรับปรุงการบริหาร การใชหลัก
จิตวิทยาความกลัว และการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
คณะทํางานติดตามและศึกษาปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ (2547) ได ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น พบว า
ผูประกอบการสวนใหญยังคงใหความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมเงินใตโตะ คาน้ํารอนน้ําชา เปนอันดับหนึ่ง
เชนเดียวกับผลการศึกษาในป 2542 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปรับปรุงระบบอาจจะมีสวนชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความโปรงใสมากขึ้นก็จริง แตเนื่องจากในการดําเนินการยังคงตองเกี่ยวของกับคน และ
ตองอาศัยดุลยพินิจในการตีความ การสรางเสริมวัฒนธรรม และจริยธรรมที่ดีงามของคนในองคกร
จึงเปนเรื่องที่มีสวนสําคัญในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันเชนเดียวกัน ทั้งนี้ พบวาอัตราการ
จ า ยเงิ น ใต โ ต ะ ต อ ใบขนมี ข นาดลดลงอย า งตอ เนื่ อ ง และเมื่ อ กรมศุ ล กากรได มี ก ารเรี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมพิเศษ เพื่อเปนการนําเงินใตโตะขึ้นมาอยูบนโตะ ผลปรากฏวาเงินที่จายใตโตะลดลง แต
ไมหมดไป เจาหนาที่ยังคงเรียกรองเงินใตโตะ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นตอตนทุนของภาคเอกชนจึงไมชัดเจน
วามีผลโดยรวมใหตนทุนลดลงหรือไม ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในกระบวนการศุลกากรเกี่ยวของกับ
เรื่อง กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรที่ซับซอน ยุงยาก การขาดระบบการประเมินราคาที่ชัดเจน
โปรงใส การมีโครงสรางภาษีหลายอัตรา โดยปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการ
ศุลกากร
อมร พิมพสี (2548) ไดศึกษาขอบกพรองที่ทําใหเกิดชองทางการทุจริตในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีปกติและการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พบวาการจัดซื้อจัดจาง
แบบปกติ ขั้นตอนที่มีโ อกาสในการทุจริตมากที่สุดคือ การปฏิบัติของคณะกรรมการ และปจจัย ที่
สนับสนุนใหขั้นตอนนี้มีโอกาสในการทุจริตมากที่สุดคือ การพิจารณาผลการประกวดราคาที่เอื้อตอ
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ผูประกอบการบางราย ขั้นตอนที่มีโอกาสในการทุจริตเปนอันดับสองคือ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
และการรายงานผล เนื่องจากกรรมการบางคนพยายามไมตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางเพื่ออางให
รอแกไข สําหรับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ขั้นตอนที่มีโอกาสในการทุจริตมากที่สุดคือ
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและการรายงานผล และปจจัยที่สนับสนุนใหขั้นตอนนี้มีโอกาสในการทุจริต
มากที่สุด คือ คณะกรรมการไดรับผลประโยชนจากผูรับจาง ขั้นตอนที่มีโอกาสในการทุจริตเปนอันดับ
สองคือ การปฏิบัติของคณะกรรมการ เนื่องจากการกําหนดคุณสมบัติผูคาเพื่อเอื้อคุณสมบัติใหเขากับ
เกณฑ และจากการสัมภาษณพบวา องคกรภาครัฐควรตองปรับบทบาทหรือปรับองคกรบางสวนให
สอดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงระบบการจั ด หา เพื่ อ ให ไ ด พั ส ดุ ต รงตามความต อ งการและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
พุทธชาด สุ ธีว สิ นนนท (ม.ป.ป.) ไดศึกษาชองทางและโอกาสในการทุจ ริตคอรรัปชัน ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปผลไดดังนี้
1) ชองทาง โอกาสและพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีชองทางการทุจริตคอรรัปชันมากกวาเทศบาลนคร และเทศบาลตําบลโดยวิธีการสวนมากเกิดจาก
การใชอํานาจ ตําแหนงเอื้อประโยชนใหบริษัท/สถานประกอบการของตนเองและพรรคพวก มีการจูง
ใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลงเพื่อหาประโยชนใหตนเองหรือพวกพวง การรับสินบน
เพื่อใหการคุมครองธุรกิจผิดกฎหมาย การรับหรือการเรียกเก็บคาคอมมิชชัน และสวยตางๆ การทํา
สัญญาจางหรือใหสัมปทานเฉพาะผูใหการสนับสนุน ผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ปจจัยที่กอใหเกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก ความตองการของผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ความตองการเงินทองเพื่อ
ใชจายในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกในทางวัตถุ
นิยม การมีอํานาจผูกขาดของผูบริหารในการอนุมัติโครงการ การแตงตั้งโยกยาย การเลื่อนขั้น การ
อนุมัติสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ จึงมีผลใหผูบริหารบางคนใชตําแหนง และอํานาจหนาที่ของ
ตนเองในการประพฤติมิชอบ
3) ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น สูญเสียงบประมาณแผนดิน
ทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไมมีคุณภาพ และทําใหโครงการพัฒนาทองถิ่นไมเหมาะสม
และคุมคา เนื่ องจากงบประมาณในการพัฒ นาชุมชนถูกจัดสรรไปจายคานายหนา ซึ่งทํา ให
ผูประกอบการที่ไดรับสัมปทานโครงการตาง ๆ ตองลดตนทุนการผลิต เพื่อใหคุมคาและไดกําไรมาก
ที่สุด โดยการใชวัสดุ อุปกรณที่ไมมีคุณภาพ มีผลใหโครงการหรือบริการสาธารณะตาง ๆ มีคุณภาพ
และมาตรฐานลดลง
4) วิธีการปองกันและการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันในองคการปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จะตองเรงการสรางคานิยมความมี
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งอยูในระดับปจเจกบุคคลของบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สงเสริมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลใหเปนที่ยอมรับในทุกภาคสวนของสังคม ระบบการ
ควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใชแบบผสมผสาน คือ เนนทั้งการบริหารการใช
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ทรัพยากรใหคุมคา การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการรายงานที่ถูกตอง จัดใหมีการ
ตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ ใชมาตรการลงโทษทั้งทางวินัย ทางปกครอง ทางแพง ทางอาญาและ
ทางภาษีอยางเด็ดขาดรวดเร็ว และสงเสริมใหมีการรวมตัวเปนองคกรภาคประชาชนและใหประชาชน
มีบทบาทและสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐ
วรรณนภา วามานนท (2550) ศึ ก ษาถึ ง สถานการณ ก ารทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นา
รูปแบบที่เปนกระทําผิดเปนแบบเครือขาย ความเสียหายมีมูลคามหาศาลในโครงการใหญๆ ของรัฐ มี
การบิดผันการใชกฎหมาย ผูดํารงตําแหนงระดับสูงกระทําการทุจริตมาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการ
ดําเนินการโดยมีกรอบกฎหมายและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนตัวกําหนด ไมสามารถดําเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดได
ระบบการบริหารเปนในรูปแบบของคณะกรรมการ การดําเนินงานใด ๆ ตองไดรับฉันทามติจากที่
ประชุมคณะกรรมการเทานั้น ดังนั้น การดําเนินงานทุกกรณีจึงตองผานการกลั่นกรองอยางรอบคอบ
อยางดีที่สุด การบริหารงานของคณะกรรมการใชการวางแผน การจัดการงาน การเปนผูนํา และการ
ควบคุ มงานอย า งมี ร ะบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามอํ า นาจหน าที่ แต แนวทางการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพดังกลาว ยังไมสามารถทําใหการทุจ ริตลดลงได เนื่องจากปจ จัย ภายนอกและปจจัย
ภายในหลายประการ ดังนั้นจึงยังตองมีการหามาตรการและแนวทางใหมในการบริหารงาน ใหมี
องคกรภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ใชมาตรการทางสังคม และทําใหการปองกัน
และการปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและวาระแหงโลก ใหทุกหนวยงานรวมกันดําเนินการ
อยางจริงจัง เอกวิทย มีเพียร (2550) ไดศึกษาโครงการประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรรัปชันใน
บริบทกรมการปกครอง : กรณีศึกษาและยุทธศาสตรการตอตานคอรรัปชันในเชิงรัฐศาสตร พบวา
สาเหตุของการคอรรัปชันในวงราชการเกิดจากอํานาจหนาที่ของรัฐ 2 ดาน คือ อํานาจการอนุญาตให
ละเวนจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และอํานาจการจัดสรรผลประโยชนหรือสิทธิในการใชทรัพยากร
และพบวามูลคาการทุจริตจากการจัดจางจัดซื้อของภาครัฐมีจํานวนมากกวาการทุจริตในเรื่องภาษี
ตลาดการจั ดซื้อจั ดจ า งเป นตลาดที่มีอุป สรรคกีดกัน คูแขงเพื่อรักษาสว นแบงคาเชาทางเศรษฐกิจ
ระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับกลุมผลประโยชนธุรกิจ โดยวิธีการที่กลุมผูทุจริตใชในการกีดกันคูแขงและ
ลักษณะสําคัญของการคอรรัปชันในตลาดการจัดจางจัดซื้อ คือ การทุจริตในวงการจัดจางที่เกิดจาก
ความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับกลุมผลประโยชนธุรกิจที่สรางสายสัมพันธมานานมีการแบง
คาเชาทางเศรษฐกิจ มีการกําหนดลัก ษณะหรือแบบของสินคาหรือบริการที่รัฐจะซื้อ การกําหนด
คุณสมบัติของผูที่จะประมูลหรือเขามาขายสินคา การกลั่นแกลงไมใหคูแขงเขาประกวดราคา การ
สมคบกับคูแขง (ฮั้ว) ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไมแนนอนขึ้นกับแตละโครงการ
รัตนชัย ถิรเถกิง (2551) ศึกษาแนวทางการปองกันการทุจริตในการประมูลงานกอสรางตาม
หลักธรรมาภิบาล พบวา ปญหาดานเกิดประโยชนสุขของประชาชน คือ ไมมีการจัดประชุมชี้แจงการ
จัดทําโครงการกอสรางเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดใหมีเวที
ประชาคมทุกครั้งที่มีการวางแผนการจัดทําโครงการกอสราง โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ปญหา
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ดานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ คือ ไมมีการแสดงขอมูลแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําขึ้นไวลวงหนา
อยางเปดเผย และไมมีการประชาสัมพันธใหทราบ ขอเสนอแนะ คือ ควรมีประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดทราบมากขึ้นและแสดงขอมูลใหเห็นไดอยางชัดเจน ปญหาดานมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ คือ ไมมีการประชาสัมพันธขาวการจัดซื้อจัดจางอยางเปดเผยใหประชาชนไดทราบ
ทั่วถึง ขอเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มชองทางและระยะเวลาในการประชาสัมพันธขาวการจัดซื้อจัดจางให
มากขึ้น ปญหาดานไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน คือ เกิดความลาชาในขั้นตอนการ
ตรวจรับงานและเบิกเงินคากอสราง ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน เปดเผย และเปนมาตรฐานเดียวกัน ปญหาดานมีการปรับปรุงภารกิจของสวน
ราชการใหทันตอสถานการณ คือ ไมมีการทบทวนโครงการกอสรางที่จะดําเนินการวามีความจําเปน
อีกหรือไมอยางไร ขอเสนอแนะ คือ เมื่อถึงกําหนดการดําเนินงานกอสรางที่วางแผนไวควรทําการ
สํารวจทบทวนโครงการเพื่อสามารถแกไขไดทันกับสถานการณปจจุบัน ปญหาดานประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ คือ ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาว
การจัดซื้อจัดจางอยางทั่วถึง ขอเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหทั่วถึง และเพิ่มระยะเวลา
ในการประชาสัมพันธใหมากขึ้น ปญหาดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ คือ ไมมี
การจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานกอสราง ขอเสนอแนะคือ
ควรจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและนําไป
ปรับปรุง พัฒนาในโครงการกอสรางอื่น ๆ ตอไป
อภิชัย พันธเสน และสถาพร เริงธรรม (2553) ไดศึกษาการบูรณาการความรวมมือในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศเกาหลีใต พบวา มีการบูรณาการการ
ทํางานของทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการเมืองผาน
สัญญาประชาคมที่เรียกวา Korea-PACT หรือ K-PACT ซึ่งเปนสัญญาประชาคมที่ถูกนํามาใชเพื่อ
สงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในระดับชาติของทุกภาคสวน การใหคํามั่นตอกันวาจะสนับสนุนและทํา
ใหเกิดความโปรงใสในสังคมเกาหลี K-PACT มีความหมายมากกวาการเปนเพียงสัญญาฉบับหนึ่ง แตมี
ความหมายรวมไปถึงการเปน “กฎบัตรของประชาชน” (Citizen’s Charter) เพื่อสรางความโปรงใส
ของสังคมสนับสนุนใหเกิดการเขามามีสวนรวมของสาธารณชน K-PACT โดยในแตละภาคสวนจะมี
ภาระหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1) ภาคธุรกิจเอกชน ทําหนาที่ทางดานการพัฒนาระบบตอตานการทุจริตโดยการ
สรางงานเครือขายเชื่อมโยงขององคการตอตานการทุจริต ขยายการรวมมือของประชาคมธุรกิจ สราง
ความมั่นใจวาระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และสรางความแข็งแกรงใหแกระบบการ
จัดการจริยธรรม โดยการพัฒนาการบังคับใชประมวลความประพฤติดานจริยธรรม (Code of Ethics)
และองคการที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลใหเขมแข็งและสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสในระบบบัญชี
2) ภาครัฐ ทําหนาที่ทางดานการพัฒนาสถาบัน โดยการปองกันการประพฤติมิชอบ
การปฏิรูปพระราชบัญญัติเปดเผยขอมูล การสนับสนุนใหมีการสงเสริมบุคลากรดานความโปรงใส
อยางเพียงพอรวมถึงการจัดการ ปฏิบัติการในภาพรวมขององคกรสาธารณะ และสงเสริมรัฐบาล
ทองถิ่นใหมีความโปรงใสมากขึ้น
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3) ภาคประชาสังคม ทําหนาที่ทางดานการเสริมสรางความแข็งแกรงของจริยธรรม
การใหบริการสาธารณะ โดยการพัฒนาระบบปองกันการมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินกิจการ
สาธารณะ สรางความเขมแข็งในหนาที่ของคณะกรรมาธิการจริยธรรมสาธารณะ การขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรูสาธารณชน เพื่อกระตุนใหสังคมเกิดการตื่นตัวและใหความสนใจเขารวมในการ
พัฒนาสังคมใหมีความโปรงใส รวมทั้งการกําหนด “กฎบัตรประชาชนเพื่อสังคมโปรงใส”
4) ภาคการเมื อง ทํ าหน า ที่ ท างด า นการเสริ ม สร า งจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของ
สมาชิกสภา ผูแทนราษฎรแหงชาติ โดยการแกไขกฎหมาย เรื่องเอกสิทธิของนักการเมือง สรางความ
แข็งแกรงใหแกหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมพิเศษสนับสนุนกลไกการปองกันการมีสวนไดเสียใน
การตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายปฏิ รู ป องค ก รและระบบที่ ผิ ด กฎหมายการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น เพื่ อ
ผลประโยชนทางการเมือง การสรางสิ่งแวดลอมทางการเมืองใหดีขึ้นโดยการไมยอมรับวาการวิ่งเตน
(Lobby) เปนคานิยมหลักของการทํางานและหามไมใหมีดําเนินการวิ่งเตนที่ผิดกฎหมาย
เสาวณีย ไทยรุงโรจน ธนวรรธน พลวิชัย และคณะ (2553) ไดศึกษาสถานการณการทุจริต
ในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาในป 2546 พบวา สถานการณการทุจริต
คอรรัปชันจากจํานวนครั้งที่นักธุรกิจที่ติดตอภาครัฐตองมีการจายเงินพิเศษใหกับเจาหนาที่ของรัฐ
ตลอดจนขนาดของจํานวนเงินที่จายเมื่อเทียบกับในอดีต พบวา หนวยงานภาครัฐที่ผูประกอบการ
กลุมตัวอยางติดตอถี่มากที่สุด คือ กรมศุลกากร กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทา)
นักการเมืองที่มีอิทธิพลตอกิจการตํารวจทางหลวง/จราจร และกรมสรรพากร และหนวยงานที่กลุม
ตัวอยางจายเงินพิเศษ คิดเปนรอยละของจํานวนครั้งที่ติดตอสูง 5 ลําดับแรกไดแก กรมที่ดิน องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตํารวจทางหลวง/จราจร และ
นักการเมืองที่มีอิทธิพล โดยขนาดของจํานวนเงินพิเศษเฉลี่ยรายปตอหนวยธุรกิจ เมื่อพิจารณาเฉพาะ
หนวยธุรกิจที่มีประสบการณการจายเงินพิเศษ พบวา หนวยธุรกิจจายเงินพิเศษเฉลี่ยตอปจํานวน
สูงสุดใหแกนักการเมืองที่มีอิทธิพลตอกิจการ กรมศุลกากร กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
(กรมเจาทา) กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ตามลําดับ
จากประสบการณในการทําธุรกิจในชวงระหวางป 2541-2552 นักธุรกิจระบุวา
หนวยงานหรือรัฐวิสาหกิจ 5 หนวยงานแรกที่คอรรัปชันมากที่สุด ไดแก ตํารวจทางหลวง/จราจร และ
ตํารวจอื่นๆ นักการเมือง กรมศุลกากร องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และกรมที่ดิน ตามลําดับ
สาเหตุ ข องป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ในหน ว ยงานราชการในป จ จุ บั น คื อ
วัฒนธรรมเงินใตโตะ คิดเปนรอยละ 12.5 ลําดับรองลงมาคือ สภาพการทํางานเปดโอกาสเอื้ออํานวย
ตอการกระทําทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีชองโหวคิดเปนรอยละ 10.7 โดยมีสาเหตุของปญหา
อื่นๆ ในเรื่องการดําเนินงานที่มีความซ้ําซอน หลายขั้นตอน ขาดความโปรงใส ตามลําดับ
นักธุรกิจเห็นวารูปแบบการทุจริตคอรรัปชันในวงราชการของประเทศไทยในปจจุบัน
ในเรื่องการปนโครงการขึ้นโดยไมมีเหตุผลมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 5 ปที่แลว และเห็นวาในเรื่องของ
การกําหนดราคากลางไมเหมาะสม การเรียกเงินพิเศษในขั้นตอนการตรวจรับงาน การสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกผลอามิสโดยมิชอบ/เปนเท็จ การฮั้วประมูล การเลือกเสนทางตัดถนนใหผานที่ดินของพวกพอง
และการใชขอมูลภายในกวานซื้อที่ดิน มีนอยลงเมื่อเทียบกับป 2546 อยางไรก็ตามนักธุรกิจเห็นวาใน
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เรื่องของกระบวนการยื่นซองและเปดซองไมโปรงใส สัญญากํากวมเปดชองใชดุลพินิจ การล็อคสเปค
การลดงาน/แกแบบเพื่อชวยการเลี่ยงภาษี และการเลือกจุดตรวจสอบเพื่อรับมอบงาน/ไมตรวจสอบ
คุณภาพวัสดุเอื้อประโยชนตอผูรับเหมา ยังคงมีเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับป 2546
กองการจัดการวารสารวิชาการ ป.ป.ช. (2553) ไดศึกษาการตอตานการทุจริตของประเทศ
สิงคโปร พบวา ในชวงที่ประเทศสิงคโปรอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ การทุจริตคอรรัปชันยังคง
มีปญหาเกิดขึ้นและแทรกซึมในทุกสวนของสังคม เนื่องจากขาดความจริงจังในการปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง และไมมีหนวยงานเฉพาะในการตรวจสอบและจัดการกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
คดี ทุจ ริ ตคอร รั ปชั น ในชว งก อนป ค.ศ. 1952 จะถูกดําเนิน การโดยแผนกปราบปรามการทุจ ริต
คอรรัปชัน ซึ่งเปนหนวยงานขนาดเล็กหนวยงานหนึ่งภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติสิงคโปร แมวา
ภายหลั ง จากที่ มี ก ารก อ ตั้ ง หน ว ยงาน “สํ า นั ก งานสื บ สวนการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ”(Corruption
Practices Investigation Bureau, CPIB) ขึ้นในป ค.ศ. 1952 แตการปองกันและการปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชันยังไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งขาดความรวมมือจากประชาชนในการ
ดําเนินคดีทุจริตตาง ๆ เนื่องจากไมเชื่อมั่นในการดําเนินงานของ CPIB และกลัวการแกแคนภายหลัง
ซึ่งสวนหนึ่งเกิดมาจากการรวบรวมพยานหลักฐานที่คอนขางลาหลังและกฎหมายวาดวยการตอตาน
การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ยั ง มี ไม เ พี ย งพอ แตส ถานการณดัง กลา วได เปลี่ย นแปลงเมื่อพรรคการเมือ ง
People’s Action Party (PAP) เขามามีบทบาทในทางการเมืองในป ค.ศ. 1959 โดยมีการ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ซึ่งเห็นไดชัดจากการไลเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการ
ทุจริตออกเปนจํานวนมาก และมีเจาหนาที่รัฐอีกจํานวนหนึ่งที่ลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงจากการสืบสวน
สอบสวน การดํ า เนิ น การปราบปรามการทุ จ ริ ต อย า งจริ ง จั ง ของภาครั ฐ ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น จาก
การเติบโตขององคกร CPIB ทําใหสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของภาครัฐและเริ่มให
ความรวมมือในการจัดการกับปญหาการทุจริตมากยิ่งขึ้นภายหลังจากไดรับเอกราชในป ค.ศ. 1965
ลี กวนยู ผูนําทางการเมืองที่เขามาดํารงตําแหนงไดสรางแบบอยางที่ดีใหแกเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งอาจ
กลาวไดวา มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของสิงคโปรที่เขมแข็งนั้น
มีปจจัยมาจากเจตนารมณที่ชัดเจนของผูนําทางการเมืองในการตอสูกับการทุจริตคอรรัปชัน กฎหมาย
ที่มีบทลงโทษอยางจริงจังและใหอํานาจอยางเต็มที่ในการตรวจสอบโดยมีองคกรในการตรวจสอบที่
เป น อิ ส ระในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น รวมทั้ ง มี น โยบายการให เ งิ น เดื อ นจํ า นวนมากแก
นักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อเปนการปองกันโอกาสในการรับสินบน ซึ่งการดําเนินคดีที่ CPIB
ดําเนินการใน ค.ศ. 2004 สามารถแยกประเภทของผูกระทําการทุจริตไดดังนี้ ภาคเอกชน รอยละ
71.1 ภาครัฐ รอยละ 18.4 และคณะกรรมการของรัฐหรือวิสาหกิจ รอยละ 10.5 ซึ่งลักษณะการ
ทุจริตคอรรัปชันเปนรูปแบบของการ “ติดสินบนโดยการลา” ซึ่งจะเปนการใหสินบนในตางประเทศ
อยางไรก็ตามเปนที่ทราบกันดีวา กฎหมายของประเทศสิงคโปรกําหนดใหการกระทําดังกลาว ทั้งคน
สัญชาติสิงคโปรไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลถือวาเปนความผิดในฐานทุจริตคอรรัปชัน
ไมวาจะกระทําความผิดนั้นในประเทศสิงคโปรหรือตางประเทศก็ตาม รวมทั้งนโยบายของผูนําประเทศ
ที่พยายามพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนภายใตสามชองทาง หรือ 3P ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
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สุทธิ สุนทรานุรักษ (2553) ไดศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตรวาดวยการคอรรัปชัน พบวา ตั้งแตป
ค.ศ. 1975 มีนักเศรษฐศาสตรเริ่มศึกษาเชื่อมโยงหลักเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายพฤติกรรม เหตุการณ
หรือปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยเชนเดียวกับพฤติกรรมการคอรรัปชัน ไดแก ซูซาน โรส
แอคเคอรแมน (Susan Rose Ackerman) และแอนน โอ ครูเกอร (Ann O. Krueger) ซึ่งปจจุบัน
บทความวิ ช าการเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร วา ด ว ยการคอรรั ป ชัน ส ว นใหญถู ก อธิ บ ายภายใตท ฤษฎี
เศรษฐศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง Principle-Agent theory และ Game Theory มีการพัฒนาดัชนีชี้
วัดภาพลักษณความโปรงใส (Corruption Perception Index) โดยโยฮัน แกรฟ แลมปดอรฟ
(Johann Graf Lambsdorff) ศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัย Passau และองคกร
ความโปรงใสระหวางประเทศ (Transparency International) นําไปใชจัดอันดับความโปรงใสในการ
บริหารราชการแผนดินของประเทศตาง ๆ ทุกป ซึ่งสะทอนใหเห็นพฤติกรรมการคอรรัปชันของรัฐบาล
แตละประเทศ สวนแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตรวาดวยการคอรรัปชันตามงานของไฟซาล ลาติฟ
เชาดูรี่ (Faizul Latif Chowdhury) มี 13 แนวทาง คือ
1) ศึ กษามู ลเหตุ การเกิดคอรรัป ชัน โดยอธิบ ายผานพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ของ
มนุษย (Economic Causes of Corruption)
2) ศึกษาถึงกระบวนการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจของเจาหนาที่รัฐ (Rent Seeking
in Public Offices)
3) อธิบายพฤติกรรมการคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
(Corruption as an Economic Behavior)
4) ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบจากการคอร รัป ชัน ที่ มีต อการแขง ขั น ในตลาดสิน ค าและ
บริการ
5) การพัฒนาตัวชี้วัดระดับการคอรรัปชันของประเทศตาง ๆ
6) ศึกษาถึงการคอรรัปชันในกิจกรรมตางๆ ที่ภาครัฐตองทํา
7) ศึกษาถึงแหลงที่มาของการคอรรัปชัน (Sources of Corruption) อาทิ การเก็บ
ภาษี และการออกใบอนุญาต ซึ่งกระทําโดยเจาหนาที่รัฐ
8) ศึกษาถึงผลกระทบของการคอรรัปชันที่มีตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงระดับความยากจน
9) ศึกษาถึงการคอรรัปชันที่มีตอสวัสดิการสังคม (Social Welfare) และการกระจาย
รายได (Income Distribution)
10) ศึกษาถึงภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากการคอรรัปชั่นของนักการเมือง
11) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการคอรรัปชันกับปจจัยอื่นๆ ของสังคม
12) ศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่สัมพันธกับการหาวิธีการปองกันการคอรรัปชัน
13) ศึกษาถึงเรื่องอุปสงคและอุปทานการคอรรัปชัน การคอรรัปชันในระดับที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดกับระบบเศรษฐกิจ (Optimal level of Corruption) และระดับสินบนที่ควร
จะเปน (Optimal level of Bribery) เนื่องจากการมีแนวคิดที่วาคอรรัปชันไมสามารถขจัดใหหมดไปได
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เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และอรอร ภูเจริญ (2553) ไดศึกษาแนวทางการประยุกตมาตรการ
สากลเพื่อการตอตานการทุจริตของประเทศไทย พบวา มาตรการระดับสากลในการตอตานการทุจริต
ที่ควรจะนํามาประยุกตใช ดังนี้ มาตรการเชิงสนับสนุน ประกอบดวย 1) มาตรการการสํารวจทัศนคติ
โดยการสํ า รวจเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ทั่ ว ไปต อ การทุ จ ริ ต และด า นประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลของ
หนวยงานตอตานการทุจริต 2) มาตรการการศึกษาและฝกอบรมเพื่อสรางคานิยมสังคมปลอดคอรรัป
ชัน ซึ่งตองอาศัยระยะเวลา และความรวมมือหลายฝายอยางตอเนื่อง 3) มาตรการการสรางเครือขาย
เพื่อการตอตานการคอรรัปชันหลายระดับ จากระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ
และ 4) มาตรการการสรางราชการโปรงใสโดยเนน การเขาถึงขอมูล ภาครัฐ ของสื่อ ภาครัฐตองมี
ชองทางการบริการใหขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางเต็มที่ และสื่อมวลชนชวยเผยแพรขอมูลขาวสารของ
ภาครัฐสูประชาชน มาตรการเชิงปราบปราม อยางมาตรการลงโทษโดยการเชือดไกใหลิงดู โดยการ
เลือกกรณีการทุจริตที่ใหญ มีผลกระทบตอสังคมหรือเปนที่รับรูตอสังคมสูง มาดําเนินการอยางรวดเร็ว
และมีสัมฤทธิ์ผลเพื่อใหสาธารณะรับรู และมาตรการเชิงปองกัน ประกอบดวย 1) มาตรการคุมครอง
และให รางวั ลแกผูแจงเบาะแส ซึ่งเปนการใหประชาชนเขามามีสวนรว มในการตอตานการทุจริต
โดยตรง 2) มาตรการประมวลจริยธรรม โดยใชมาตรฐานทางจริยธรรมเปนตัวกําหนดสรางความ
ชัดเจนวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ควรทําและสิ่งใดเปนสิ่งที่ไมควรทํา 3) มาตรการปองกันการเกิดผลประโยชน
ทับซอน ซึ่งผลประโยชนทับซอนคือ สิ่งที่เกี่ยวของกับความทับซอนระหวางหนาที่สาธารณะ (Public
Duty) และผลประโยชนสวนตัว (Private Interest) ของเจาหนาที่รัฐ โดยที่เจาหนาที่รัฐมีผลประโยชน
สวนตัว (Private-Capacity Interest) ที่อาจสงผลอยางไมเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานตามหนาที่
และความรับผิดชอบของคนๆ นั้น โดยเฉพาะการทุจริตขนาดใหญที่ผูมีอํานาจทางการเมืองใชอํานาจ
ของตนเองออกนโยบายสาธารณะหรือออกกฎหมาย เพื่อเอื้อใหแกผลประโยชนของตนเองในรูปแบบ
ของการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy-Based Corruption) ถือวาเปนการทุจริตที่รุนแรงและสงผล
เสียหายตอสังคมที่สุดรูปแบบหนึ่ง
ลอยลม ประเสริ ฐ ศรี (2554) ไดศึกษาบทบาทของรางวัล นําจับ และการลงโทษตอการ
แกปญหาคอรรัปชันภายหลังกระทําความผิด : การทดลองทางเศรษฐศาสตรในหองปฏิบัติการ พบวา
ณ ภาวะดุลยภาพมาตรการรางวัลและการลงโทษไมมีผลตอการแกปญหาคอรรัปชันภายหลังกระทํา
ความผิด เนื่องจากการจายและรับสินบนเปนกลยุทธที่ดีที่สุดของผูเลนทั้ง 2 ฝาย มนุษยที่มีเหตุผลจึง
มีแนวโนมที่จะตัดสินใจคอรรัปชัน เมื่อเปรียบเทียบผลทางทฤษฎีกับการทดลอง พบวา การตัดสินใจ
ของมนุษยตรงกับดุลยภาพทางทฤษฎีในสัดสวนคอนขางสูง กรณีที่ใชมาตรการใหผูกระทําผิดสามารถ
กลาวหาเจาหนาที่รัฐผูรับสินบนโดยไดรับการกันตัวไวเปนพยาน กรณีที่พบวาขอสรุป ณ ดุลยภาพทาง
ทฤษฎี ชวยแกปญหาคอรรัปชันได นอกจากนี้ ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวามาตรการนี้ชวยลด
ปญหาคอรรัปชันได
ผาสุก พงษไพจิตร (2555) ไดศึกษาแผนการแกปญหาคอรรัปชันในระบบราชการ กลาวถึง
ผลงานการวิจั ยการคอรรั ปชั นกับ ประชาธิป ไตยไทย ของศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะ
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เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการในระหวาง ป พ.ศ. 2534-2536 ไดคนพบ
และมีขอสรุปที่สําคัญอยางนอยที่สุด 3 ประการ คือ
1) ทัศนคติที่มีตอการคอรรัปชันของคนไทยในกลุมอาชีพตาง ๆ มีลักษณะเฉพาะ
สําหรับกลุมขาราชการ ทหารและตํารวจ พบวาประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาดั้งเดิม ยังคงมีอิทธิพลตอ
ความคิด และการใหความหมายของคําวาคอรรัปชันอยูคอนขางมาก จึงทําใหพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของขาราชการที่ไมสอดคลองกับแนวความคิดของการเปน “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ขาราชการ
สมัยใหม” จึงปรากฏใหเห็นการฉอราษฎรบังหลวงของขาราชการดวยความไมรู หรือดวยความบริสุทธิ์
ใจจึงยังคงดํารงอยูคอนขางมาก
2) สาเหตุของการคอรรัปชันของขาราชการอยูที่ตัวระบบราชการมากกวาอยูที่ตัว
ขาราชการในฐานะป จ เจกบุ คคล ดังนั้น การแกไขปญ หาจะตองวางน้ําหนักไปที่การแกไขปญ หา
ความคิด ความเชื่อ ของตัวระบบ ความไมมีประสิทธิภาพของตัวระบบ ควบคูไปกับการแกไขปญหา
ของตัว ขา ราชการในฐานะปจ เจกบุคคล ไมวาจะเปน เรื่องของรายได สวัส ดิการ จริยธรรม ความ
คาดหวัง และโอกาสของตัวขาราชการในระยะยาว
3) ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผนดินที่เปนสาเหตุ
สําคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดการคอรรัปชันในวงราชการ นําไปสูการสูญเสียเงินรายได การใช
จายเงินของรัฐอยางไมมีประสิทธิภาพ ความไมเทาเทียมกันในการใหบริการของขาราชการแกผูที่มา
ติดตอ ประชาชนผูเสียภาษีไมไดรับบริการที่มีคุณภาพ นักธุรกิจตองใชจายเงินในการติดตอกับหนวย
ราชการมากขึ้น และธุรกิจตองมีทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น จากการวิจัยพบวาการคอรรัปชันของ
ราชการเกี่ยวของโดยตรงกับปญหาการกระจายรายได และความไมเปนธรรมในสังคมมากยิ่งขึ้น ความ
ตื่นตัวของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปญหาการคอรรัปชันในระบบราชการมีมากขึ้น และการบริหารของ
ระบบราชการอยางมีจริยธรรม ซึ่งแผนการแกไขปญหาคอรรัปชันในระบบราชการไทยจึงเปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่ง โดยแบบแผนการคอรรัปชันหลัก ๆ แบงเปน 4 ประเภท คือ
(1) ระบบสงสวย (Syndicate Corruption) วิธีการขาราชการชั้นผูนอยเก็บสวย
หรือภาษีไมเปนทางการแลวรวบรวมที่กองกลาง และแจกจายรายไดสวยใหขาราชการระดับสูงและ
ลางในกรม กอง เชน กรมที่ดิน กรมตํารวจ กรมศุลกากร
(2) กินตามน้ําในการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Kickbacks) วิธีการติดสินบน
การจัดซื้อจัดจาง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตร องคกรบริหาร
ทองถิ่นระดับตางๆ และเทศบาล กระทรวงมหาดไทย
(3) การจายสินบนเพื่อใหไดสัมปทานการผูกขาดกิจการบางประเภทจากรัฐบาล
และเพื่อคงสภาพการผูกขาดนั้นไว โดยการจายสินบนเปนประจําใหขาราชการหลายระดับ และบาง
กรณีจายทั้งกรม เชน กระทรวงการคลัง
(4) การคอรรัปชันการประมูลโครงการ วิธีการการฮั้วกันระหวางกลุมผูเสนอประมูล
มีขอตกลงเวี ย นกั น เป นผู ช นะประมูล เปน คราว ๆ ไป เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
สวนขอเสนอแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย แผนการปองกัน และแผนการปราบ
คอร รั ป ชั น โดยหลั ก การของแผนการป อ งกั น คื อ การลดโอกาสหรื อ ป ดช อ งทางการคอรรั ป ชั น
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การทดสอบความซื่อสัตยของขาราชการ และแสวงหาขอมูลเรื่องการคอรรัปชันภายในหนวยงานตาง ๆ
อยางตอเนื่อง เชน กรมตํารวจ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการ และบางหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
เป น ต น การตั้ ง หน ว ยงานเพื่ อ รั บ ขอ ร อ งเรีย นเรื่ อ งการคอรรั ป ชั น มีห น า ที่ เ พื่อ รั บ ฟ ง ปญ หาและ
แนวทางแกไขปญหาการคอรรัปชันภายในหนวยงานตางๆ เชน ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑของการ
ให บ ริ การประชาชนให เ รี ย บง า ย ลดโอกาสการใชอํานาจของขาราชการเพื่อการคอรรัป ชัน การ
ควบคุมดูแลเพื่อประเมินพฤติกรรมคอรรัปชันอยางเปนระบบในหนวยงานที่มีการรองเรียนหรือมีการ
คอรรัปชัน ดวยการตั้งกลองถายวีดีโอ การสืบภายใน และการแสวงหากลุมคนที่รวมตัวกัน โดยการ
สับเปลี่ยนบุคคล หรือการโยกยายหนวยงาน เพื่อปองกันการรวมกลุม หรือ Syndicate ในการคอรรัปชัน
การควบคุมดูแลพฤติกรรมระดับหัวหนางาน เนื่องจากขาราชการระดับหัวหนามีแนวโนมจะคอรรัปชันสูง
ควบคุ มดู แลพฤติ กรรมของข า ราชการระดับรองลงมา ผูที่มีห นาที่ดูแลเรื่องการเงิน ทุกระดับ ตอง
คัดเลือกเปนพิเศษ และตองแจงมูลคาทรัพยสินของตนเองและครอบครัวพรอมหลักฐานทุกป ตองมี
หนวยงานวิจัย การคอรรัปชัน ศึกษาลักษณะประเภทบุคคลที่มีแนวโนมจะทําการคอรรัปชัน และ
สํา รวจทั ศนคติ ข องสาธารณชนเพื่ อประเมิ น ผลการทํ า งานและการคอร รั ป ชั น ของข า ราชการใน
สํานักงาน สวนแผนการปราบคอรรัปชันในระยะสั้นถึงปานกลาง กรณีระบบสวยและระบบสินบนเพื่อ
การผูกขาดกิจการบางอยาง หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี วิธีการโดยการใชยุทธศาสตรเฉียบพลัน มีการ
วางแผนอยางรัดกุมลวงหนา การเปดโปงพฤติกรรมแลวใหผูกระทําความผิดระดับสูงจํานวนหนึ่งลา
หรื อเกษี ย ณออกจากราชการ การนิ ร โทษกรรมขา ราชการะดั บ ลา ง และผู ให สิ น บน รวมถึ งการ
ประกาศโทษรายแรงสําหรับผูกระทําความผิดอีก (รวมทั้งผูใหสินบน) ทั้งนี้ ตองมีทําการสืบสวน
สอบสวนเปนการลับ เพื่อหาแหลงที่มาของเงิน กระบวนการรับเงิน การฝากเงิน (ธนาคารทั้งในและ
นอกประเทศ) บุคคลสําคัญที่เกี่ยวของ แตในระยะยาวตองปฏิรูประบบการคัดเลือก และการฝกอบรม
กรณีกินตามน้ํา การจัดซื้อจัดจางและการควบคุมการประมูลโครงการ วิธีการโดยการสรางระบบ
ข อ มู ล การประมู ล และกฎเกณฑ ใ ห โ ปร ง ใส และนํ า ข อ มู ล การประมู ล โครงการรั ฐ (Federal
government) ลงในอินเตอรเนตอยางเปดเผย และแสดงรายชื่อบริษัทที่ชนะและแพการประมูล
พรอมเหตุผล มีระบบตรวจเช็คในกระบวนการกําหนดนโยบาย รวมถึงการออก พ.ร.บ. ปองกันและมี
บทลงโทษผูฮั้วการประมูล และสวนแผนการปราบคอรรัปชันในระยะปานกลางและระยะยาว ควรจัด
ใหมี พ.ร.บ. เพื่อจัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษ เพื่อสืบสวนสอบสวนกรณีสําคัญที่สาธารณชนสนใจ
หรือกระทบประสิทธิภ าพการทํางานของระบบราชการ มีอํานาจหนาที่หลักคือ สืบสวนสอบสวน
แสวงหาข อเท็ จ จริ ง เสนอแนะการดําเนิน คดีตามกฎหมาย เสนอแนะการเปลี่ย นแปลงกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือหลักปฏิบัติ เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก และเปดเผยผลการสืบสวนสอบสวน
ใหสาธารณชนทราบ ปรับปรุงการทํางานของ ป.ป.ป. เนนเฉพาะเรื่องการ คอรรัปชันมากขึ้น โดย
จัดทําแผน 5 ป การรณรงคใหขาราชการและสาธารณชนตื่นตัวรวมตอตานการคอรรัปชัน โดยเฉพาะ
ขาราชการรุนใหม การอบรมเรื่องปญหาการคอรรัปชันเพื่อสรางทัศนคติและวัฒนธรรมใหม ทั้งนี้ การ
ตอตานการคอรรัปชันทุกหนวยงานตองมีบทบาทรวมกัน และขอเสนอยกเลิกกฎเกณฑที่จํากัดการ
ทํางานของ ส.ต.ง. ใหอํานาจและความอิสระ ส.ต.ง. มากขึ้น ขยายขอบขายงานของ ส.ต.ง. ให
ครอบคลุมการประมูลโครงการและการจัดซื้อจัดจาง การสรางขบวนการปรับปรุงและลดกฎเกณฑ
ภายในกรมกองตาง ๆ อยางตอเนื่องและเปดเผยอยางโปรงใสดวยการลงในระบบอินเตอรเน็ต ควรมี
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การทําการวิจัยกอนที่จะเสนอการปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องปญหาคอรรัปชันที่ดิน ตํารวจ ศุลกากร
มหาดไทย กระทรวงศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ รวมถึงการพิจารณายกเลิกระบบผูกขาดโดยรัฐบาล
และเสนอใหมี พ.ร.บ. ตอตานการผูกขาด (Anti-Monopoly Laws) ซึ่งจากการศึกษายังพบวาทุก
ประเทศมี ป ญ หาการคอร รั ป ชั น เพราะขา ราชการคือ มนุ ษ ยที่ ยัง มี ความต องการ หลายประเทศ
พยายามแกปญหา โดยสรางกระบวนการหลายขั้นตอนที่ตอเนื่อง สรางวัฒนธรรมของความโปรงใส
ซื่อสัตย การสรางระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และลดแรงจูงใจ การทําคอรรัปชัน แตประเทศ
ไทยยังไมมีรัฐบาลใดตั้งใจที่จะแกไขปญหาการคอรรัปชันอยางแทจริง
2.7 การวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่กลาวมาขางตน สามารถวิเคราะห
ปจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อกําหนดกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัยใน
ครั้ ง นี้ โดยใช แ นวทางการวิ เ คราะห เช น การเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก จิ ต วิ ท ยา และพิ จ ารณาจาก
องคประกอบทางสังคม ตามที่สุพรรณี ไชยอําพร และศิรินทิพย อรุณเรื่อ (2549) มีแนวคิดวาสาเหตุ
การทุจริตคอรรัปชันเกิดจากความตองการของมนุษย ตามแนวคิดทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้น
ของมาสโลว ซึ่ ง เป น ป จ จั ย หรื อ สาเหตุ ที่ เ กิ ด จากภายในตั ว บุ ค คล และการศึ ก ษาของ สถาบั น
พระปกเกลา (2543) Simcha B. Werner (1983) เดวิด เจ กูลด และโฮเซ เอ อะมาโร เรย
(2520 อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ 2544 หนา 4-21) ซึ่งเปนปจจัยหรือสาเหตุที่
เกิดจากภายนอก ไดแก การเมือง กฎหมาย ระบบราชการ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ จึง
สามารถสรุปสาเหตุหรือปจจัยโดยแบงเปน 2 ปจจัย ดังนี้
2.7.1 ปจจัยภายใน
เปนเรื่องของจิตใจที่อยากไดอยากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกินกําลังความสามารถในการ
ไดมาดวยวิธีการอันเปนปกติหรือชอบธรรม จึงนํามาซึ่งการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อใหไดมาในสิ่งที่
ปรารถนา เชน กินดีอยูดี การไดรับการยอมรับ ความรัก ความมั่งคั่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ การไดรับการ
ยกยอง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับคานิยม ประเพณีของสังคมไทย ที่ยกยองคนที่วัตถุมากกวาดานจิตใจ
ดังนั้น คนกลุมหนึ่งในสังคมจึงตางพยายามแสวงหาและกระทําในสิ่งที่เรียกวาการทุจริตคอรรัปชัน
ซึ่งบางคนทําไปเพราะความเคยชิน หรือขาดอุดมการณนึกถึงประโยชนของตนเอง พวกพองและญาติ
มิตรเปนสําคัญ
2.7.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย
(1) เศรษฐกิจ อาจเกิดจากรายไดของขาราชการนอยหรือต่ํามากไมไดสัดสวนกับ
การครองชีพที่สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เนนการบริโภค เมื่อรายไดไมเพียงพอก็ตองหาทาง
ใชอํานาจไปในการทุจริต
(2) สังคม เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได เนื่องจากการเปนสังคม
บริโภคนิยม ที่ยกยองคนมีเงิน คนร่ํารวย และโดยไมสนใจวาเงินนั้นไดมาอยางไร คานิยมในสังคม
อุปถัมภ หรือคานิยมในสังคมรูรักษาตัวรอดเปนยอดดี
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(3) วั ฒนธรรม เปน ประเพณีปฏิบัติของขาราชการที่มีการแนะนําคําสั่งสอนกัน
อยางไมเปนทางการ ทําใหกลายเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
(4) การเมือง เปนการรวมมือเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนรวมกัน โดยอาศัยอํานาจ
ชองโหวและความซับซอนของระบบราชการ ทําใหเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
(5) ระบบราชการ อาจจะเกิดจากการบริหารงานขาดประสิทธิภาพ การใชดุลพินิจ
มาก และการผูกขาดอํานาจ ระบบที่มีกฎเกณฑมากเกิน ไป ทําใหเปน สาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชันได
(6) กฎหมายและระเบียบ ปญหาความไมชัดเจนของระเบียบ กฎหมาย การให
อํานาจแกผูบริหารหรือขาราชการมากไป ความลาหลังของกฎหมาย การที่ขั้นตอนทางกฎหมายหรือ
ระเบียบปฏิบัติยุงยาก ซับซอน มีขั้นตอนมาก ลาชาจนเกิดชองทางใหขาราชการหาประโยชนได ทําให
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
(7) การตรวจสอบ อาจจะเกิดจากการขาดการควบคุมตรวจสอบของหนวยงานที่มี
หนาที่ตรวจสอบหรือกํากับดูแลอยางจริงจัง หรือระบบการตรวจสอบและปราบปรามมีขั้นตอนทําให
ใชระยะเวลานาน ทําใหเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
(8) สาเหตุอื่น ๆ เชน อิทธิพลของภรรยาหรือผูหญิง เปนตน
จากการวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังกลาว ทําใหไดทราบถึงปจจัย
ตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน และรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นในระบบราชการ
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงไดมีการกําหนดกรอบแนวความคิดสําหรับการวิจัย โดยศึกษาปจจัยที่เอื้อ
ให เ กิ ดการทุ จ ริตคอร รัป ชั น โดยแบงเปน 2 ปจ จัย คือ ปจ จัย ภายใน และปจ จัย ภายนอก เพื่อจะ
ทําการศึกษาวาปจจัยตางๆ เหลานี้มีปจจัยใดบางที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดพฤติกรรมการทุจริต
คอรรัปชันในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยดังกลาว
มาหาแนวทางปองกันและแกไขที่เหมาะสม และเพื่อจะไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไขและ
ปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลังใหมีประสิทธิภาพตอไป

บทที่ 3
กรณีศึกษาการทุจริตคอรรัปชันในตางประเทศ
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาการทุจริตคอรรัปชัน และมาตรการในการแกปญหาการทุจริตใน
ตางประเทศ โดยเลือกศึกษาประเทศที่ไดรับการยอมรับวาประสบความสําเร็จในการตอตานการทุจริต
และประสบความสํ า เร็ จ จนได รั บ การยอมรับ ในระดับ สากลวาแกไขปญ หาการทุจ ริตไดดี ซึ่งเป น
ประเทศที่มีการคอรรัปชันอยูในระดับต่ํา ไดแก นิวซีแลนด สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน และเกาหลีใต เพื่อ
นํามาเปนบทเรียนและนํามาสูการประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทหรือสภาพการณของประเทศไทย
ตอไป
3.1 กรณีศึกษาประเทศนิวซีแลนด
คณะผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ของประเทศนิ ว ซี แ ลนด จากบทความ
Cleanest public sector in the world : Keeping fraud at bay โดย Lyn Provost (2011)
สรุปวา แมวาภาพพจนที่สะอาดของประเทศนิวซีแลนด ประเทศนิวซีแลนดยังประสบปญหาการทุจริต
ไมนอย ผลการสํารวจในป ค.ศ. ๒๐๐๙ พบวา รอยละ ๔๒ ขององคกรในประเทศนิวซีแลนด (นับ
รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) ไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดดานการเงินหรือเศรษฐกิจใน
รอบ ๑๒ เดือนกอนหนา ผลจากการสํารวจผูทํางานในภาครัฐจํานวน ๑,๕๐๐ คนในป ค.ศ. ๒๐๑๑
พบวา รอยละ ๒๒.๕ ของผูตอบแบบสํารวจทราบถึงการทุจริตในองคกรของตน โดยการทุจริตที่พบ
มากที่สุดคือ การลักทรัพยและทรัพยสินอื่น ๆ ขององคกร และการขอเบิกคาใชจายและการจา ย
คาตอบแทนที่ไมถูกตอง อยางไรก็ดี การทุจริตอาจทําใหเกิดความเสียหายทางการเงิน สงผลลบตอ
ประสิทธิผลขององคกรเกี่ยวกับการประเมินและการปรับปรุงการบริหารภายใน และยังทําใหเกิดความ
เคลือบแคลงใจระหวางบุคคลในองคกร
การทุ จ ริ ตคอรรั ป ชั น ในประเทศนิว ซีแลนดมีจํานวนนอย เพราะระบบที่มีความยึดมั่น ใน
คุณธรรม ผลจากการสํารวจผูทํางานในภาครัฐจํานวน ๑,๕๐๐ คนในป ค.ศ. ๒๐๑๑ ยืนยันถึงความ
เชื่อของผูทํางานในภาครัฐที่จะปกปองทรัพยากรสาธารณะ และพบวา การทุจริตจะเกิดขึ้นนอยที่สุด
เมื่อสังคมหรือองคกรนั้นเปดกวางเกี่ยวกับการพูดถึงหรือการจัดการการทุจริต เมื่อองคกรนั้นสื่อสาร
เกี่ ย วกั บ นโยบายป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และความเสี่ย งที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งชั ด เจนและ
สม่ําเสมอ และเมื่อเหตุการณการทุจ ริตไดรับการรายงานตอผูมีหนาที่รับ ผิดชอบ แมวาเหตุการณ
ทุจริตอาจไมไดรับการตัดสิน แตการรายงานจะเปนเปดโอกาสใหระบบการปราบปรามไดทํางานและ
แสดงถึงความไมยอมรับในการทุจริต นอกจากนี้ การรายงานจะทําใหความเสี่ยงและความเสียหายอัน
เกิดจากการทุจริตดังกลาวลดลง อยางไรก็ดี การที่ผูกระทําการทุจริตไมไดรับการลงโทษอาจทําให
เจาหนาที่ขององคกรไมประสงคจะรายงานการทุจริตในอนาคต และอาจทําใหการทุจริตขยายวงกวาง
ขึ้น เชน ผูกระทําการทุจริตยายองคกรและไปประกอบการทุจริตอีก เปนตน
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มาตรการการปองกันการทุจริต ไดแก
1) ผูบริหารระดับสูงตองมีความตั้งใจในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน และการไมยอมรับ
การทุจริตคอรรัปชัน ไมวาในกรณีใดๆ (Zero Tolerance) เพื่อใหเจาหนาที่มีความมั่นใจวาตนสามารถ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตได และการรายงานดังกลาวจะไดรับการตอบสนองอยางจริงจัง
2) นโยบายเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ที่ ชั ด เจน โดยนโยบายต อ งกล า วถึ ง บทบาทและความ
รับผิดชอบของผูเกี่ยวของในการปองกันการทุจริต
3) การจัดการที่เปนระบบและควบคุมได (จากการสํารวจในป ค.ศ. ๒๐๑๑ รอยละ ๔๕
ของเหตุการณการทุจริตถูกตรวจพบโดยระบบการจัดการและควบคุมภายใน)
4) มาตรการที่ชัดเจนและเจาะจงกับการทุจริตในแตละประเภท เพื่อใหองคกรนั้นสามารถ
บงชี้ รายงาน และแกไขการทุจริตได
มาตรการที่ชวยในการบงชี้การทุจริต ไดแก
1) การตรวจสอบคาใชจายของเจาหนาที่อยางใกลชิด
2) มี วั ฒ นธรรมการรายงานการทุ จ ริ ต และทราบว า การรายงานดั ง กล า วจะได รั บ การ
ตอบสนองอยางจริงจัง
3) การมีศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต และการปองกันผูรองเรียน
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาประเทศนิวซีแลนด กรณีการสงเสริมดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งการศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในภาครัฐของ
ประเทศตางๆ ชี้ใหเห็นวาการกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติ (Code of Conduct) ของขาราชการ
และพนักงานของรัฐไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนมีจุดมุงหมายสําคัญที่สุดประการหนึ่ง เพื่อให
เปนเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับขาราชการและพนักงานของรัฐไดใชในการตัดสินใจกระทํากิจกรรม
ใดๆ เพื่อนําไปสูการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐได ตามที่สํานักงาน ก.พ. (2549)
ไดกลาวไว
สําหรับประเทศนิวซีแลนด State Services Commission อันเปนเสมือนหนวยงานกลางใน
การบริหารงานบุคคลของราชการนิวซีแลนดเปนผูรับผิดชอบการกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
ตนของขาราชการนิวซีแลนด (New Zealand Public Service Code of Conduct) ที่ระบุแนวทาง
และอธิบายมาตรฐานความประพฤติของขาราชการที่สอดคลองกับคานิยมอันพึงประสงคในภาครัฐไว
Code of Conduct ของขาราชการนิวซีแลนดที่ออกมาตั้งแตป ๒๐๐๑ มีหนาที่สําคัญ ๒ ประการ คือ
๑) เพื่อเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ และ ๒) เพื่อเปนหลักพื้นฐานใหหนวยงาน
รั ฐ ได ใ ช กํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ต นโดยละเอี ย ดสํ า หรั บ ข า ราชการในสั ง กั ด ให เ หมาะสมกั บ
ลักษณะเฉพาะของหนวยงาน โดย Code of Conduct ดังกลาวครอบคลุมหลักการ ๓ ขอ ดังนี้

78
3.1.1 ขาราชการจักตองปฏิบัติหนาที่ภาระผูกพันตามกฎหมายที่มีตอรัฐบาลดวยความ
เปนมืออาชีพและซื่อสัตยสุจริต
หลักการขอนี้มุงเนนความสําคัญของภาระหนาที่ผูกพันดานการปฏิบัติงานที่ขาราชการมีตอ
รัฐบาล อาจกลาวไดวาสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับขาราชการก็คือ การนํานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให
บังเกิดผล โดยขาราชการจะตองปฏิบัติงานอยางโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบไดเสมอ หลักการขอนี้
ครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน
3.1.1.1 ภาระหนาที่ผูกพันตอรัฐบาล (Obligation to Government) ขาราชการมี
ภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานเพื่อสนองเปาหมายและวัตถุประสงคของรัฐมนตรีเจากระทรวง และ
ตองมั่นใจวาผลประโยชนหรือกิจกรรมสวนตัวจะไมสงผลกระทบกับภาระผูกพันดังกลาว
3.1.1.2 ความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ขาราชการมีหนาที่ให
คําแนะนําที่มีเนื้อหาสาระครบถวน ตรงไปตรงมา ไมลําเอียง พรอมทั้งแจงเตือนใหรัฐมนตรีทราบถึง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายใดๆ ไมวาคําแนะนํานั้นจะสอดคลองกับความ
คิดเห็นของรัฐมนตรีหรือไม อยางไรก็ดี อํานาจการตัดสินใจเชิงนโยบายขั้นสุดทายยังคงเปนของ
รัฐมนตรี โดยขาราชการไมอาจสงวนขอมูล ขัดขวางหนวงเหนี่ยวการตัดสินใจ หรือพยายามกระทําการ
ใด ๆ โดยหวังใหเกิดผลในทางลบตอนโยบายรัฐบาล หากขาราชการรูสึกวาการปฏิบัติตามคําสั่งที่
ถู ก ต อ งตามกฎหมายของรั ฐ มนตรี ขั ด กั บ ความเชื่ อ ส ว นบุ ค คลของตนอย า งรุ น แรงก็ ใ ห ห ารื อ กั บ
ผูบังคับบัญชาระดับตน โดยตองไมกระทําการใดอันอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินนโยบายนั้น
3.1.1.3 การวิจารณนโยบายรัฐบาลตอสาธารณะ (Public Comment on Government
Policy) การเสนอความเห็นตอสื่อมวลชนเกี่ยวกับนโยบาย (ไมวาจะเปนของรัฐบาลหรือของสวน
ราชการตนสังกัด) จะกระทําไดก็ตอเมื่อขาราชการผูนั้นไดรับมอบหมายอยางเปนทางการแลวเทานั้น
3.1.1.4 การแสดงความคิดเห็นสวนตัว (Individual Comment) โดยหลักการทั่วไป
ขาราชการยังคงมีสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นสวนบุคคล หากการกระทําดังกลาวไม
กอใหเกิดผลเสียตอสวนราชการ รัฐมนตรี หรือนโยบายรัฐบาล ขาราชการจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบวาการรวมแสดงความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะหรือการอภิปรายในประเด็นตางๆ เหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ทางราชการของตน และดํารงความเปนกลางทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขาราชการระดับสูงหรือขาราชการในตําแหนงที่ตองปฏิบัติหนาที่ใกลชิดกับรัฐมนตรี
3.1.1.5 การติ ดตอเปน การสว นตัว กับ รัฐ มนตรีและสมาชิกรัฐ สภา (Private
Communications with Minister and Members of Parliament) แมขาราชการจะมีสิทธิที่จะ
พบปะผูแทนของตนที่ปฏิบัติหนาที่ในสภาไดเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป แตเนื่องจากขาราชการ
จําตองรักษาความเปนกลางทางการเมือง ดังนั้น การพบปะติดตอของขาราชการกับผูแทนจึงตองใช
ดุลยพินิจอยางรอบคอบยิ่ง กิจการตางๆ ที่อยูนอกเหนือหนาที่ราชการของตน ขาราชการจะติดตอกับ
รัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการงานของสวนราชการของตนไดก็ตอเมื่อขอหารือ
เหลานั้นเปนที่รับทราบของผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการแลว
3.1.1.6 การเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ (Release of Official Information)
สวนราชการอาจกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารขึ้นมาเปนการเฉพาะโดย
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จะตองไมขัดแยงกับกฎหมายพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการสมควรไดรับการเปดเผยแกผูรองขอตามขั้นตอนดังกลาวโดยขาราชการผูไดรับมอบหมาย
อยางเปนทางการเทานั้น โดยทั่วไปใหถือวาขอมูลขาวสารของทางราชการจะตองถูกใชเพื่อประโยชน
ตอทางราชการและถือเปนความลับของสวนราชการ หากขอมูลที่ถูกรองขอมีความออนไหวทาง
การเมือง ขาราชการผูมีหนาที่รับผิดชอบเผยแพรขอมูลนั้นตองแจงใหรัฐมนตรีเจากระทรวงทราบกอน
3.1.1.7 การใหการคุมครองผูเปดเผยขอมูล (Protected Disclosure) พระราชบัญญัติ
คุมครองผูเปดเผยขอมูลที่ออกมาเมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๐ สะทอนใหเห็นถึงการตระหนักวาอาจมีบางกรณีที่
เปนการยากสําหรับขาราชการที่จะรายงานการกระทําอันหมิ่นเหมตอการเปนความผิดของบุคคลอื่นที่
ตนทราบ ผานชองทางการรายงานอยางเปนทางการภายในองคกร
3.1.2 ขาราชการจักตองปฏิบัติหนาที่อยางซื่อตรง มีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของ
ประชาชนและเพื่อนรวมงาน
3.1.2.1 การปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ (Performance Duties) ขาราชการ
ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจกอใหเกิด
ผลเสียตอการปฏิบัติงาน ตัวอยางแนวทางกวาง ๆ ที่กําหนดไว ไดแก 1) การปฏิบัติตามกฎหมายโดย
เครงครัด 2) การเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งที่ถูกตองตามกฎหมายและมีเหตุมีผลของผูบังคับบัญชา
3) การมีความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหลุลวงไปดวยดี 4) การหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจกอใหเกิดผลเสียตอการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการใชสุรา ยาเสพติดดวย 5) การหารือ
กับผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการทํางานพิเศษ โดยขาราชการตองไมรับทํางานพิเศษใดๆ ที่ผูบังคับบัญชา
ลงความเห็นวาอาจขัดแยงกับงานประจําที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบอยู 6) การไมอยูในที่ทํางานใน
เวลาราชการจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ และ 7) ขาราชการตองปฏิบัติตาม
นโยบายของสวนราชการที่ตนสังกัดโดยเครงครัด
3.1.2.2 การเคารพสิทธิของผูอื่น (Respect for the Rights of Others) นอกจาก
ขาราชการจะตองรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของตนแลวยังมีหนาที่ตองสนับสนุนสงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการดําเนินไปไดโดยสะดวก ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน รวมทั้งประชาชนดวย
ความเคารพและมีน้ําใจ
3.1.2.3 ความซื่อสัตยสุจริตและการหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนของราชการ (Integrity and Avoidance of Conflicts of Interest) ขาราชการ
ตองปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตและเปนกลาง หลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจกระทบตอการดํารงไว
ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตหรือที่อาจนําไปสูความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของ
ราชการ (Conflicts of Interest) ความซื่อสัตยสุจริตและเปนกลางถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสรางและ
รักษาไวซึ่งความไววางใจและเชื่อมั่นของสาธารณชน ตลอดจนรัฐบาลตอขาราชการ โดยขาราชการ
ตองตระหนักถึงหลักการทางดานความเสมอภาค และการไมเลือกที่รักมักที่ชังในทุกๆ มิติการทํางาน
ของตน เชน ไมเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือองคกรใดเขาถึงสินคาและบริการไดเปนพิเศษ หรือการใช
ประโยชนจากขอมูลวงใน (Inside Information) อยางไมเหมาะสม การแกไขปญหาเรื่อง Conflicts
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of Interest อาจกระทําไดหลายแนวทาง เชน การโยกยายขาราชการที่มีแนวโนมจะประสบปญหา
ไปสู ตํา แหนงใหมที่ผ ลประโยชน สว นตนไมขัดแยงกับ ผลประโยชนของตําแหนงหนาที่ หรื อให
ขาราชการผูนั้นสละผลประโยชนสวนตนนั้นๆ เสีย หากในที่สุดแลวยังไมสามารถแกไขปญหาไดก็อาจ
ตองพิจารณาใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการไป
3.1.2.4 การรับและใหของขวัญหรือสินน้ําใจ (Offers of Gifts or Gratuities) ขาราชการ
ตองไมใชตําแหนงหนาที่การงานเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน ไมวาจะเปนของขวัญ รางวัล หรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่อาจนํามาซึ่งความดางพรอยดานความซื่อสัตยสุจริตทั้งของขาราชการผูนั้น สวน
ราชการ หรือภาคราชการโดยรวม แนวทางการปฏิบัติกวางๆ คือ ขาราชการตองไมรับสิ่งของใดๆ
ที่อาจถูกมองโดยบุคคลอื่นวาเปนรางวัลหรือเครื่องจูงใจที่จะกอใหเกิดภาระผูกพันระหวางผูรับและ
ผูใหหากขาราชการไดรับสิ่งของเหลานั้นมาแลว ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอคําวินิจฉัยวา
สมควรดําเนินการอยางไรตอไป
3.1.๓ ขาราชการจักตองไมนําความเสื่อมเสียมาสูราชการ
หลักการขอนี้มุงเนนไปที่พฤติกรรมสวนบุคคล (Personal Behavior) ของขาราชการ
โดยระบุวาขาราชการตองหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกสวนราชการ/ภาค
ราชการ หรือบอนทําลายความสัมพันธที่ดีระหวางภาคราชการกับรัฐมนตรี ประชาชนผูใชบริการ หรือ
สาธารณชน การพิจารณาวาการกระทําของขาราชการเปนการนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกราชการ
หรือไม ตองพิจารณาเปนกรณีไป และอาจมีความแตกตางกันไประหวางแตละสวนราชการ และ
ตําแหนงหนาที่ของขาราชการผูกระทําการนั้น ๆ เปนที่เขาใจไดวามาตรฐานความประพฤติของ
ขาราชการที่ระบุใน Public Service Code of Conduct ของประเทศนิวซีแลนดนั้นหาไดครอบคลุม
(และไมสามารถครอบคลุม) ทุก ๆ กรณีที่อาจเปนไปไดในโลกแหงความเปนจริงในชีวิตการทํางานของ
ขาราชการทุกคน สําหรับทุกตําแหนงในทุก ๆ สวนราชการ
ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ขาราชการ ผูบังคับบัญชา หรือประชาชนทั่วไปในประเทศนิวซีแลนดมี
ขอสงสัยและตองการความกระจางเกี่ยวกับ Code of Conduct ของขาราชการนิวซีแลนด ก็จะ
สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากแหลงขอมูลสําคัญ ๓ แหลง ไดแก ๑) สวนราชการตาง ๆ ๒) Codes
of Conduct ของแตละสวนราชการ และ ๓) State Services Commission ที่ทําหนาที่หนวยงาน
กลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศนิวซีแลนด ความเขมแข็งของรัฐบาลไมวาจะเปนใน
ประเทศใด ยอมตองอาศัยรากฐานมาจากการยอมรับนับถือ ความมั่นใจที่ประชาชนมีตอความซื่อสัตย
และผลงานของรัฐบาล ดังนั้น ขาราชการและพนักงานของรัฐทุกคนไมวาจะปฏิบัติงานอะไรในสังกัด
องคกรใด หากปฏิบัติตนอยูในกรอบแนวทางการประพฤติปฏิบัติ (Code of Conduct) ที่เหมาะสม
กับลักษณะงานและสวนราชการของตน ก็ลวนมีสวนชวยเสริมสรางการยอมรับของประชาชนตอ
รัฐบาล อันเปนเสมือนภูมิคุมกันความเขมแข็งใหรัฐบาลสามารถดําเนินการบริหารประเทศไดประสบ
ความสําเร็จอยางราบรื่น เพื่อประโยชนของประชาชนในประเทศในที่สุด
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3.2 กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร
Jon S.T. QUAH (1987 อางถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2555) ไดกลาวถึงความเปนมา
และแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันไววา กอนป ค.ศ.1959 (พ.ศ. 2502) ประเทศ
สิงคโปรมีปญหาคอรรัปชันโดยนักการเมืองและขาราชการเหมือนประเทศอื่นๆ แตหลังจากการบริหาร
ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีลี กวน ยู ไดเนนใหมีการรณรงคและปองกันการปราบปรามการคอรรัปชัน
เพื่อสรางสํานึกของประชาชน ความรวมมือการสรางชาติใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
สิงคโปร ปญหาการคอรรัปชันไมใชเปนเรื่องแคการแกปญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมที่อาจจะทําก็
ไดไมทําก็ไดเ ทานั้น ยังตระหนักวาการจะแกปญหาคอร รัป ชันไดตองพยายามปฏิรูปทั้งระบบการ
บริหารราชการ กฎหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมๆ กัน เชน การทําใหประชาชนมี
การศึกษา มีงานทํา มีการกระจายรายไดที่คอนขางเปนธรรม มีระบบประกันสังคม บริการสงเคราะห
ที่ชวยใหประชาชนมีปจจัยสี่และชีวิตที่มีความมั่นคง มุงหนาขยันทํางานสุจริต ดีกวาการคอรรัปชันที่มี
โอกาสถูกลงโทษในอัตราสูง ปจ จัยอีกดานหนึ่ง คือ การมีกฎหมายตอตานการคอรรัปชันและการ
บังคับใชกฎหมายที่เขมแข็ง ประเทศสิงคโปรมีการจัดตั้งสํานักงานสอบสวนการกระทําอันเปนการ
คอรรัปชัน (Corruption Practices Investigation Bureau : CPIB) ของสิงคโปรซึ่งเปนองคกรอิสระ
ที่มีกําลังคนมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม มีเงินเดือนสูง มีงบประมาณมากพอทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ที่สอบสวนและเอาผิดถอดถอนเจาหนาที่รัฐที่ตองสงสัยทุกคนไปจนถึงระดับสูงอยาง
ไมมีขอยกเวนอยางจริงจัง ไมใชแคออกกฎหมายกวางๆ และจัดตั้งองคกรปราบคอรรัปชันพอเปนพิธี
นอกจากนี้ แนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาคอรรัปชันของประเทศสิงคโปร คือ การพัฒนา
การศึกษา และปรับเงินเดือนนักการเมืองและขาราชการใหมีรายไดใกลเคียงกับภาคธุรกิจเอกชน
เพื่อที่เจาหนาที่รัฐจะไดทํางานเพื่อรัฐไดเต็มที่โดยไมตองไปกังวลเรื่องการหารายไดพิเศษ ซึ่งการให
เงินเดือนเจาหนาที่รัฐสูง ทําควบคูไปกับการพัฒนาใหเจาหนาที่รัฐภูมิใจในตัวเอง มีการปรับปรุงและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและความซื่อสัตยในการทํางานของทั้ง 3 ฝายคือ บริหาร นิติบัญญัติ และศาล
ซึ่งการขึ้นเงินเดือนนักการเมืองและขาราชการอาจไมไดมีผลใหคอรรัปชันลดลงเสมอไป และการที่
รัฐบาลประเทศใดจะขึ้นเงินเดือนเจาหนาที่รัฐใหสูงพอ ๆ กับภาคธุรกิจเอกชนไดก็หมายถึงวา รัฐบาล
ประเทศนั้นตองพัฒนาใหเจาหนาที่ของรัฐบาลเกงพอ และดีพอที่จะชวยทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต
มากพอที่รัฐบาลจะสามารถเก็บภาษี และมีรายไดมาก
ดังนั้ น การที่ สิ งคโปร มีผู นํ าสนับ สนุน การปราบปรามคอรรัปชัน อยางเอาจริงเอาจัง เปน
ตัวอยางที่ดีที่ทําใหป ระชาชนเชื่อมั่นและรว มมือกับ องคกรปราบคอรรัปชัน ของรัฐ บาล ทําใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันประสบความสําเร็จ และไดคะแนนความโปรงใสในการ
บริหารงานของรัฐบาลสูงที่สุดในเอเชีย รวมถึงประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจน
ประชาชนมีรายไดและใชชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และเปนประเทศที่ไดชื่อวามีคอรรัปชันนอยที่สุดใน
เอเชีย และติดอันดับตนๆ ของโลก ถือวาประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่จายเงินเดือนใหเจาหนาที่รัฐ
สูงคุมคา ดังที่ Jon S.T. QUAH กลาวไว (Jon S.T. QUAH, 1987 อางถึงใน วิทยากร เชียงกูล,
2555)
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อาจกลาวไดวาประเทศสิงคโปรมีแนวทางการแกปญหาปราบปรามคอรรัปชันที่สําคัญๆ ดังนี้
1) มีผูนําทางการเมืองที่มีจิตสํานึกไมตองการคอรรัปชัน และไมจําเปนตองพึ่งพานักการเมือง
อื่นที่คอรรัปชัน หรือพึ่งพาการหาเสียงเลือกตั้งใหมที่ตองใชเงินมาก ผูนําตองสนับสนุนใหหนวยงาน
ปราบปรามคอรรัปชันทํางานเต็มที่ ไมปกปองญาติพี่นองหรือพรรคพวก ตองสรางปจจัยอื่นๆ มาเสริม
เชน ปฏิรูปการศึกษา รณรงคใหประชาชนมีการศึกษา รับรูขอมูลขาวสาร ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น
เพิ่มเงินเดือนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหสูงพอที่ไมคิดหารายไดทางอื่น นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
ตองกระจายทรัพยสิน รายได การศึกษา การมีงานทําอยางทั่วถึง เปนธรรม มีการเก็บภาษีมรดก เก็บ
ภาษีรายไดในอัตรากาวหนา มีระบบประกันสังคมและสวัสดิการสังคมที่ดี สรางคานิยมยกยองและ
ยอมรับคนดี มากกวาคนรวย
2) การดําเนินการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน ตองทําเปนโครงการใหญ ที่ครอบคลุม
กวางขวางอยางบูรณาการ หรือเปนระบบองครวม ไมใชเปนเพียงโครงการยอยๆ แบบทํากันเปนสวน ๆ
เชน แกไขหรือออกกฎหมาย ตั้งหนวยงาน ตั้งคณะกรรมการ ฯลฯ แบบคอยทํา อยางจํากัดและมีชองโหว
การทุจริตคอรรัปชัน ตองแกทั้งระบบโครงสราง ปฏิรูประบบกฎหมาย ระบบราชการ การกระจาย
ทรัพยสินและรายไดใหเปนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีความคลองตัว และ
มีขีดความสามารถในการแกไขชองโหวและอุปสรรคตางๆ ได
3) สรางหนวยงานปองกันปราบปรามคอรรัปชันที่เปนอิสระ มีความสามารถและคุณธรรมสูง
ไมคอรรัปชัน ตองคัดเลือกคนที่ทํางาน ใหผลตอบแทนและสวัสดิการสูง มีการฝกฝนอบรมบุคลากร
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่มีโอกาสคอรรัปชัน
ถาเกิดมีคอรรัปชันขึ้นมา ตองลงโทษสูงกวาหนวยอื่นๆ มีการตรวจสอบภายในที่ดีเพื่อปองกัน การ
สนับสนุนงบประมาณมากพอ มีความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ และมีอํานาจที่จะสอบสวนตรวจสอบ
ขอขอมูลจากหนวยงานอื่นไดอยางกวางขวาง รวมทั้งจากกรมสรรพากร ธนาคารพาณิชย ซึ่งการได
ผูอํา นวยการหน ว ยงานปราบปรามคอรรัป ชัน ที่ทั้งเกงและมีคุณธรรม เปน เรื่องยากและเกี่ย วกับ
โครงสรางทางการเมืองภายในประเทศแตงตั้งโดยและขึ้นตรงกับผูนําที่สุจริตและตั้งใจปราบปราม
คอรรัปชันสูง เชน สิงคโปร ฮองกง บางประเทศใหหนวยงานขึ้นอยูกับรัฐสภา บางประเทศใชวิธีให
ผูพิพากษาศาลสูงคัดเลือกคนมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ขอสําคัญ คือ ตองมีการคัดเลือกอยาง
โปร งใส ให ส าธารณชนรั บ รู และเห็น ดว ย มีการตรวจสอบคานอํานาจจากหนว ยงานอื่น และจาก
สาธารณชนได
4) การลดโอกาสในการคอรรัปชัน ของเจาหนาที่รัฐ ลง เชน ปฏิรูป ระบบการทํางานของ
หนวยงานที่เจาหนาที่มีโ อกาสคอรรัป ชันไดมาก คือ หนวยงานเกี่ย วกับการอนุญาต การเก็บภาษี
คาปรับ การใหบริการตางๆ แกประชาชน เชน กรมศุลกากร กรมตรวจคนเขาเมือง กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิ ต กรมตํ า รวจ ฯลฯ โดยการแก กฎหมายและระเบี ย บต า งๆ ให งา ย ชั ด เจน เป น
มาตรฐานเดียวกัน โปรงใส ลดความกํากวมที่ตองตีความ ลดการใหอํานาจเจาหนาที่ในการตัดสินใจ
ให การศึ กษาและข อมู ล ข า วสารแกป ระชาชนเพื่อใหป ระชาชนรูก ฎหมาย รูกฎระเบีย บพอๆ กั บ
เจ าหน า ที่ และตื่น ตั ว มาช ว ยดู แลปรับ ปรุงระบบตรวจสอบควบคุมการทํางานของเจาหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ ปฏิรูปการคัดเลือกและพัฒนาเจาหนาที่ เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการควบคูไปกับระบบ
รายงานและตรวจสอบทรัพยสินสวนตัวของเจาหนาที่รัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่หนวยงานและตําแหนงที่
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มีโอกาสทุจริตคอรรัปชันไดงาย ตองมีกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่เหลานั้นตองทํารายงานทรัพยสิน
สวนตัวทุกป
5) การลดความจํ า เป น ที่ จ ะตองคอรรัป ชัน อั น เนื่องมาจากเจาหน าที่รัฐ เงิน เดือนต่ําและ
สวัสดิการต่ํากวาภาคธุรกิจเอกชน เปนมาตรการที่ตองทําเสริมไปพรอมกับมาตรการทั้ง 4 ขอขางตน
ลําพังการขึ้นเงินเดือนเจาหนาที่อยางเดียว อาจไมชวยลดคอรรัปชันโดยตรง แตการที่เจาหนาที่รัฐ
เงินเดือนนอยกวาภาคธุรกิจเอกชน เพิ่มโอกาสที่จะทําใหเจาหนาที่รัฐคอรรัปชัน เชน เจาหนาที่ตํารวจ
ชั้นผูนอย แมแตตําแหนงทางการเมืองหรือผูบริหารหนวยงานรัฐในหลายประเทศมักจะไดเงินเดือนต่ํา
กว า ผู บ ริห ารธุ ร กิจ เอกชน หากเป น เชน นี้ ดานหนึ่ง คือ ภาคธุร กิจ เอกชนแยงคนเกง ๆ ไปทํางาน
อีกดานหนึ่ง คือ ผูบริหารและเจาหนาที่อื่นๆ ของภาครัฐตองคอรรัปชัน เพื่อทําใหตนเองมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมไมดอยไปกวาผูบริหารและพนักงานภาคธุรกิจเอกชน สิงคโปรเนนความสําคัญเรื่องการ
ใหเจาหนาที่รัฐมีเงินเดือนและสวัสดิการสูง และมีการปรับเงินเดือนเจาหนาที่รัฐมาโดยตลอด
การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันจากขอเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย
(ADB) ไดกลาวถึงการปองกันคอรรัปชันในภาครัฐ วาสามารถทําไดดวยมาตรการที่มุงกําจัดจุดออน
ของระบบ และเสริมสรางความเขมแข็งและคุณธรรมของเจาหนาที่รัฐ เชน วิธีการคัดเลือกและการ
พัฒนาเจาหนาที่รัฐ ตองประกาศใหทราบทั่วกัน ดําเนินการอยางโปรงใส และคัดคนตามความสามารถ
การปรับเงินเดือนเจาหนาที่รัฐใหสูงขึ้น เปนวิธีเพิ่มแรงจูงใจใหคนเกงเขามาสมัครและอยูในอาชีพนี้ได
อยางพอเพียงโดยไมตองคอรรัปชัน การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่รัฐระดับสูง ตองมีวิธีประเมินผล และ
ตรวจสอบอยางเปนกลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการเลนพรรคเลนพวก บางประเทศใชวิธี
ออกกฎจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของเจาหนาที่รัฐอยางชัดเจน เชน หามรับของขวัญหรือ
การเลี้ยงดูจากคนอื่น หามการรับสินบนและการใชทรัพยสมบัติสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตัว ออก
กฎหมายหามเจาหนาที่รัฐเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อปองกันปญหา
ผลประโยชนทับซอน และเพื่อปองกันการที่เจาหนาที่รัฐบางหนวยงาน เชน เจาหนาที่ดานภาษีและ
ออกใบอนุญาตดานธุรกิจใชอํานาจตัดสินใจตามวิจารณญาณของตน บางประเทศใชวิธีการรวมศูนย
การตัดสินใจไวที่สวนกลาง และใชระบบสารสนเทศ เชน อินเตอรเน็ตมาชวย เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และลดการคอร รั ป ชั น มี กฎหมายป องกัน การฟอกเงิน สิ่งที่สํ าคัญ คือ ตองมี การปราบปรามการ
คอร รัป ชั นอย างเอาจริ งเองจั ง เช น มีการอายัดและยึดทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ ที่ไดมาดวยการ
คอร รั ปชั น ได มี การออกกฎหมายใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูล เรื่องคอรรัป ชัน โดยเฉพาะ
เจาหนาที่รัฐระดับรองลงมา ซึ่งมีโอกาสรูขอมูลแตไมกลาแจงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามคอรรัปชันเพราะเกรงวาตนจะมีความผิดดวย โดนหัวหนางานกลั่นแกลง หรือทําอันตราย
และมุงแกปญหาคอรรัปชันและปฏิรูประบบตํารวจและอัยการ แนวทางสุดทาย คือ ตองอาศัยความ
รวมมือจากประชาชน องคกรภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ สหภาพแรงงาน และสมาคม
วิชาชีพ เปนตน ใหชวยตรวจสอบ ใหขอมูล และสนับสนุนการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกั น และปราบปรามการคอร รั ป ชัน รัฐ บาลบางประเทศใหง บประมาณสนับ สนุน องคก รภาค
ประชาชนที่ทํางานดานตอตานคอรรัปชัน เพื่อชวยใหการปราบปรามไดผลดียิ่งขึ้น
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แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน จากขอเสนอแนะของศูนยเพื่อธุรกิจเอกชน
นานาชาติ (Center for International Private Enterprise) ดังนี้
1) มุงแกไขปญหาระดับโครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มากกวาการ
ลงโทษรายบุคคล ซึ่งการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันที่เนนการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่กระทําผิดเปน
รายบุคคลในหลายประเทศ ไมไดทําใหการทุจริตคอรรัปชันโดยรวมลดลง เพราะบอยครั้งเปนการ
ประนีประนอมเลือกลงโทษเฉพาะคนระดับรองลงมา หรือคนที่ทําผิดมีหลักฐานหรือกระแสสังคมชี้ไป
ที่คนๆ นั้นอยางชัดเจน แตไมมีการโยงถึงตัวการที่อยูเบื้องหลังและไมมีการแกไขที่ตัวระบบโครงสราง
ที่เปนชองทางใหเกิดมีการทุจริตคอรรัปชันไดแตแรก การทุจริตคอรรัปชันเปนอาการภายนอกของ
ปญหามากกวาจะเปนตัวปญหา ปญหาที่แทจริง คือ การที่ระบบการเลือกตั้งทําใหนักการเมืองตองใช
เงินจํานวนมาก การมีระบบกฎหมายที่ไมชัดเจน ซับซอน เปลี่ยนแปลงบอย ประชาชนเขาใจหรือ
เขาถึงไดยาก การมีกลไกการบังคับใชกฎหมายที่ออนแอ การมีหนวยงานรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพ
การขาดระบบการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ การที่เอกชนไมอาจจะลงทุนและประกอบการแขงขัน
กันไดอยางเปนธรรม ตองพึ่งอํานาจเจาหนาที่รัฐ การที่เจาหนาที่รัฐมีอํานาจในการอนุมัติและลงโทษ
มากเกิ นไป การที่ ประชาชนไมมีสิ ทธิเสรีภาพในการเขาถึงขอมูล ขาวสารอภิปรายเรื่องการทุจ ริต
คอรรัปชัน การที่เจาหนาที่รัฐไดเงินเดือนต่ํา เปนตน
โดยรวมคือ การทุจริตคอรรัปชันไมใชแคปญหาคนเลว แตเปนปญหาในเชิงโครงสรางของ
สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม (Institutional Problem) ที่เปนชองทางสงเสริมการ
ทุจริตคอรรัปชันใหเติบโตได ดังนั้น ทางแกไขจึงอยูที่ตองมีการปฏิรูปในเชิงสถาบันเพื่อปดกั้นไมใหการ
ทุจริตคอรรัปชันมีชองทางที่จะดํารงอยูได
2) ส งเสริ มให ภาคธุ รกิจเอกชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจในปจจุบันเปนเศรษฐกิจแบบธุรกิจเสรีที่ภาคธุรกิจ
เอกชนมีบ ทบาทที่ สํ า คั ญในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น การหาทางปองกัน และปราบปรามการทุจ ริต
คอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐ จึงตองอาศัยความรวมมือจากภาคธุรกิจเอกชนเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม
พบวาธุรกิจเอกชนสวนใหญมักรวมมือกับเจาหนาที่รัฐ เพื่อที่ตนเองจะไดประโยชน โดยแมนักธุรกิจ
เอกชนจะตองจายสินบน จายคาคอมมิชชั่นตางๆ แตเปนตนทุนอยางหนึ่งที่สามารถผลักภาระตอให
ผูบริโภคได และแมวาจะมีธุรกิจเอกชนบางสวนที่ไมไดรับความเปนธรรมในการยื่นขอสัมปทานหรือ
ประมูลจากหนวยงานของรัฐ และในเรื่องการที่รัฐบาลออกกฎหมายหรือมีมาตรการเอื้อเฟอประโยชน
แกบริษัทพวกพอง แตธุรกิจเอกชนมักไมกลาเปดโปงขอมูลหรือเรียกรองความเปนธรรมตอสาธารณะ
เนื่องจากมีชองวางที่จะทําไดนอย หรือกลัวการเปนปฏิปกษกับรัฐบาลโดยตรง ซึ่งทําใหมีโอกาสถูก
กลั่ น แกล งมากขึ้ น อย า งไรก็ ตาม ภาคธุร กิจ เอกชนจําเปน ตองตระหนักวาการทุจ ริตคอรรัป ชัน ที่
ขยายตัวมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัตนนั้น เปนผลเสียตอธุรกิจเอกชนมากกวาผลดี เนื่องจาก
การผูกขาด การเลนพรรคเลนพวก การเรียกคาคอมมิชชั่น เหลานี้ จะทําใหตนทุนการทําธุรกิจสูงขึ้น
และไม เกิดการแขงขั นกั นภายในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และจะมีผลทําใหธุรกิจเอกชนใน
ประเทศแขงขันกับธุรกิจเอกชนในตางประเทศไดยากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศที่ถูกจัดอันดับวามีการ
ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น มาก ยั ง จะทํ า ให ธุ ร กิ จ เอกชนต า งประเทศที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี (Good
Government) ไมอยากเขามารวมลงทุน เพราะความไมแนนอน การติดสินบน และการขาดความ
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เปนธรรม จึงทําใหธุรกิจเอกชนภายในประเทศขาดโอกาสที่จะลงทุนรวมหรือเรียนรูเรื่องเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการจากบริษัทขามชาติ
3.3 กรณีศึกษาฮองกง
วิทยากร เชียงกูล (2551) ไดกลาวถึงการปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชันในฮองกงวา
ก อ นที่ ข า หลวงใหญ ข องฮ อ งกงจะจั ด ตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปราบปรามคอร รั ป ชั น
(Independent Commission Against Corruption– ICAC) ในป พ.ศ. 2517 ฮองกงก็เปน
ประเทศที่มีปญหาเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะตํารวจคอรรัปชันกันมาก แตหลังจากรัฐบาลไดรณรงคการ
ปราบปรามคอรรัปชัน โดยมีคณะกรรมการ ICAC ชุดนี้เปนองคกรหลักอยางจริงจัง ภายในเวลา 30
ป สถานการณการคอรรัปชันไดลดลงมาก ดังจะเห็นไดจากสถิติการทําสํารวจทัศนคติของประชาชน
ตอการคอรรั ปชั นของเจา หน า ที่รั ฐที่ลดลง รวมทั้งทัศนคติของประชาชนตอเรื่องการคอรรัปชัน ก็
เปลี่ยนไปอยางสําคัญ จากที่ประชาชนสวนใหญเคยมองวา การคอรรัปชันเปนเรื่องที่พบเห็นโดยทั่วไป
ที่พอยอมรับได เปนการมองวาคอรรัปชันเปนเรื่องเลวรายและมีผลเสียตอสังคม รวมทั้งประชาชนมี
ความพรอมที่จะกลารายงานเรื่องคอรรัปชันที่ตนไดพบและกลาเปดเผยตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ
30 ปกอน
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง คื อ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนซึ่ ง เมื่ อก อ นไม ค อ ยสนใจหรื อ
ตระหนักถึงอันตรายของปญหาคอรรัปชันและมองวาเรื่องการจายใตโตะเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ เปน
ทัศนคติมีรวมมือการปราบคอรรัปชัน ทั้งภายในองคกรของตัวเอง และที่เกี่ยวของกับภาครัฐมากขึ้น
องคกรธุรกิจภาคเอกชนที่ไปขอคําแนะนําเรื่องการปราบปรามคอรรัปชันจากคณะกรรมการอิสระเพื่อ
การปราบปรามคอรรัปชัน มีจํานวนมากขึ้น ในป พ.ศ. 2537 ICAC เริ่มรณรงคเรื่องจริยธรรมทาง
ธุรกิจและตอมาอีก 18 เดือนมีบริษัทและสมาคมการคากวา 1,200 แหง ประกาศเรื่องประมวล
จรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct)
3.3.1 ปจจัยที่ทําใหฮองกงประสบความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน
3.3.1.1 การยอมรับสภาพปญหาและความตั้งใจจริงในการแกปญหาคอรรัปชันของ
รัฐบาล ปจจัยแรกที่ทําใหความพยายามในการปราบปรามคอรรัปชันไดผลคือ เจาหนาที่รัฐระดับสูงสุด
ตระหนักถึงความเลวรายของปญหาคอรรัปชัน และมีความตั้งใจจริงที่จะแกปญหานี้อยางจริงจัง โดย
เนนวาเปนปญหาเชิงโครงสรางที่จะตองใชเวลาแกไขอยางตอเนื่องมากกวามาตรการระยะสั้น อยาง
กรณีของฮองกง ขาหลวงใหญเปนผูจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปราบปรามคอรรัปชัน
โดยตรง และตั้งเปนองคกรอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง เพื่อทําใหประชาชนเชื่อถือ รัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณในการสรางองคกรนี้ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการคัดเลือกและ
ตรวจสอบพนั กงานอย า งมี คุณภาพ ใหเ งิน เดือนและสวัส ดิ การสูงเพื่อใหเปน องคกรที่อยูไดอยา ง
ยาวนาน ตางจากการรณรงคการปราบปรามการคอรรัปชันระยะสั้นในหลายประเทศ ซึ่งมักเปนการ
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หาเสียงทางการเมืองมากกวาจะมีความจริงใจในการปราบปรามการ คอรรัปชัน และทําใหประชาชน
ไมเชื่อถือและไมรวมมือกับองคกรที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา
3.3.1.2 การมีองคกรปราบปรามคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส ICAC ของ
ฮองกงจะมีการคัดเลือกเจาหนาที่ที่มาทํางานที่เขมงวดมาก คือจะตองคัดเลือกคนที่เกง ทั้งมีคุณธรรม
ความซื่อสัตยสูง เจาหนาที่องคกร ICAC จะไดเงินเดือนและสวัสดิการสูง แตก็ตองปฏิบัติตัวตามวินัย
และมีการตรวจสอบภายในที่เครงครัด ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่ถูกเยายวนใจใหเปนผูคอรรัปชัน
เสียเอง ในบางประเทศที่เจาหนาที่ดานนี้มีอํานาจมากอาจเปนดาบสองคมใหพวกเขาหลงใชอํานาจไป
ในทางที่ผิดได และทําใหการปราบปรามคอรรัปชันไมไดผล
3.3.1.3 การมียุทธศาสตรระยะยาวที่มีการวางแผนที่ดี คือ การมียุทธศาสตรในการ
จัดการปราบปรามคอรรัปชันระยะยาวที่มีการวางแผนอยางรอบคอบ สงครามปราบคอรรัปชันไมอาจ
เอาชนะไดดวยการจับกุม ลงโทษผูทําคอรรัปชันและปรับปรุงกลไกการทํางานของราชการนั้น สิ่งที่
จําเปน คือ ตองมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชนชนขั้นพื้นฐานดวย
ยุทธศาสตรในการปราบปรามคอรรัปชันของฮองกง คือ การทําสงครามตานคอรรัปชัน
3 ทางพรอมกันแบบบูรณาการ คือ การสอบสวน การปองกัน และการใหการศึกษาแกประชาชน
ทางแรก มีกองปฏิบัติการที่ทํางานสอบสวนขอเท็จจริงตามที่ไดรับรายงานหรือมีการรองเรียนเขามา
ทางที่ 2 มีกองปองกันคอรรัปชันซึ่งทําหนาที่ในการปองกันเพื่อลดโอกาสในการคอรรัป ชัน ทั้งใน
ภาครั ฐ และเอกชน ทางที่ 3 มี กองประชาสัม พั น ธชุ ม ชนทํ า งานด านให การศึ กษา ให ป ระชาชน
ตระหนักถึงความเลวรายของคอรรัปชัน และแสวงหาการสนับสนุนอยางแข็งขันจากพลเมือง
กองประชาสัมพันธชุมชน (Community Relations Department) ซึ่งมีเจาหนาที่
ราว 200 คน ตั้งขึ้นมาดวยความตระหนักวา ตองเปลี่ยนทัศนคติประชาชนเรื่องการคอรรัปชันใหได
เทานั้น จึงจะสามารถปราบคอรรัปชันซึ่งเปนปญหาที่ฝงรากลึกไดอยางแทจริง งานที่กองนี้ทํา คือ
พยายามอธิบายกฎหมายการตอตานสินบนใหประชาชนตระหนัก ใหการศึกษาเด็กนักเรียนที่โรงเรียน
และกระตุนใหชุมชนมามีสวนรวมในการปราบปรามคอรรัปชัน ดวยการคอยรายงานขาวหรือขอสงสัย
เรื่องการคอรรัปชันใหองคกร ICAC ทราบ
การที่จะทําเชนนี้ไดเจาหนาที่จะตองมียุทธวิธีเฉพาะและทํางานใกลชิดกับคนกลุม
ตาง ๆ ในชุมชนจนกระทั่งประชาชนไววางใจวา องคกร ICAC เปนองคกรที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ
ประชาชนจึงจะเปนกําลังที่สําคัญในการยกระดับทางศีลธรรม และปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
องคกรภาคเอกชนที่จะชวยปองกันการคอรรัปชัน ความสําเร็จดานหนึ่งขององคกร ICAC คือ การที่
องคกรทําใหสาธารณะชนเปลี่ยนทัศนคติใหมวา การติดสินบนใหเจาหนาที่รัฐนั้น เปนการสงเสริมการ
แข งขั น ที่ ไม เ ป น ธรรม เพิ่ มค าใช จ า ยใหสูงขึ้น ทําใหธุร กิจมีกําไรลดลง และเปน การทําลายระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
การทํางานในดานการสอบสวนและลงโทษผูทําผิดไดก็จะมีสวนชวยใหประชาชน
เชื่อถือองคกร ICAC และชวยรายงานขอมูลมาใหองคกร ICAC มากขึ้น รวมทั้งรวมมือในการปองกัน
คอรรัปชันมากขึ้นแม 3 กองจะทํางานคนละดาน แตก็มีความรวมมือและสงเสริมซึ่งกันและกัน เพราะ
การทํางานประสบความสําเร็จของแตละกอง ชวยใหกองอื่นทํางานไดสําเร็จมากขึ้น
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3.3.1.4 การใสใจตอรายงานขอรองเรียนเรื่องคอรรัปชันทุกฉบับ ปจจัยที่จะทําให
ประชาชนไววางใจและรวมมือในการรายงานรองเรียนเรื่องคอรรัปชันมาที่ ICAC ก็คือ ICAC จะรับ
และติดตามสอบสวนรายงานที่ประชาชนรองเรียนมาทุกเรื่อง แมเปนเรื่องเล็กนอยและจะตอบให
ประชาชนทราบดวยวาเรื่องที่รองเรียนมานั้นสอบสวนไปถึงไหน ผลเปนอยางไร เพื่อที่ประชาชนจะได
ไววางใจวา เรื่องที่พวกเขารองเรียนไปไมไดหายเขากลับเมฆ และประชาชนจะไดชวยเปนหูเปนตา
คอยรายงานใหองคกร ICAC อีกในครั้งตอไป แมบางเรื่องที่ประชาชนรองเรียนมาเปนเรื่องปญหาของ
หนวยงานรัฐมากกวาจะเกี่ยวกับการคอรรัปชัน แต ICAC ก็ไมโยนทิ้งตะกรา แตสงตอใหหนวยงานที่
รับผิดชอบเปนผูดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป เพื่อใหประชาชนไววางใจวาองคกร ICAC เปนที่พึ่งได
3.3.1.5 การรักษาความลับของผูรองเรียน ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จประการที่ 5
คือ องคกร ICAC รักษาความลับของผูรองเรียนอยางเขมงวด เพราะการรองเรียนนั้นมีความเสี่ยงอยู
คนที่จะรองเรียนตองมีความกลาและความมั่นใจวา ICAC ตองปกปดชื่อผูรองเรียน โดยไมทําใหพวก
เขาไดรับอันตรายภายหลัง การบันทึกขอมูลของผูรองเรียนในคอมพิวเตอรและระบบไฟล จะมีการ
ปองกันการรั่วไหลของขอมูลอยางดี จะมีเฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรงที่จําเปนตองรูเทานั้นจึง
จะเขาถึงขอมูลได เจาหนาที่คนอื่นไมเกี่ยวของจะเขาถึงขอมูลไมได ขอมูลที่ใชไปและหมดความจําเปน
แลวจะถูกทําลาย กฎหมายของฮองกงยังให ICAC มีสิทธิไมเปดเผยแหลงที่มาของขอมูลของตนไดดวย
3.3.1.6 การมี ป จ จัย แวดลอมโดยรวมที่เอื้อ สํานักงานปราบปรามคอรรัป ชัน ที่
ฮองกง ICAC ประสบความสําเร็จเพราะมีปจจัยหลายอยางที่ทํางานรวมกันอยางเอื้ออํานวยตอการ
ปราบปรามคอรรัปชัน ขาหลวงใหญฮองกงเปนผูแตงตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการสํานักงาน ICAC
เลขาธิการ ICAC เปนผูแตงตั้งเจาหนาที่ ICAC คนอื่นๆ และรายงานตรงตอขาหลวงใหญ เพื่อปองกัน
ไมใหหนวยงานอื่นหรือนักการเมืองขาราชการคนอื่นๆ เขาไปแทรกแซง ICAC เลขาธิการ ICAC เปนผู
เจรจาตอรองกับรัฐบาลและรัฐสภาในเรื่องงบประมาณประจําป เจาหนาที่ของ ICAC ตองทําตาม
ระเบียบเงื่อนไขการจางงานของเจาหนาที่รัฐ แตการปฏิบัติงานของ ICAC เปนอิสระโดยสิ้นเชิงเพื่อ
ปองกันไมให ICAC ใชอํานาจไปในทางที่ผิด จะมีระบบการตรวจสอบ ICAC ที่เขมงวด งานของ ICAC
จะถูกชี้นําโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา 4 คณะ สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษามาจากตัวแทน
กลุมตางๆ ในสังคม โดยมีขาหลวงใหญเปนผูแตงตั้ง และยังมีคณะกรรมการคณะที่ 5 ประกอบไปดวย
ตัวแทนจากฝายบริหารของรัฐสภามีหนาที่พิจารณาเรื่องที่ประชาชนรองเรียน ICAC ผูที่เปนประธาน
กรรมการทั้ง 5 ชุด ไมใชเลขาธิการ ICAC แตเปนหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อให
คณะกรรมการที่ปรึกษาเปนอิสระอยางแทจริง
ป จ จั ย ที่ เ อื้ อ อํ า นวยอยา งสําคั ญ ประการหนึ่ง คื อ การที่ร ะบบกฎหมายของฮ องกง
สนับสนุนให ICAC ทํางานปราบคอรรัปชันไดอยางมีประสิทธิภาพ ICAC มีอํานาจที่จะปองกันไมให
ผูตองสงสัยวาจะคอรรัปชัน โยกยายถายเททรัพยสินได สามารถรองขอตอศาลสั่งหามผูตองสงสั ย
เดินทางออกนอกประเทศได สามารถเขาไปตรวจสอบบัญชีและตูนิรภัยของผูตองสงสัยได เรียกรองให
ผูตองสงสัยตองแสดงสถานะทางการเงินโดยละเอียด รวมทั้งเขาไปตรวจคนที่บานพักของผูตองสงสัย
ถาการสอบสวนโยงใยไปถึงบุคคลอื่น ICAC ก็สามารถตามไปตรวจสอบคน ๆ นั้น เพื่อที่จะโยงในเรื่อง
การคอรรัปชันทั้งหมดได
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3.3.2 สรุปและแนวโนม
การคอรรัปชันในระบบราชการของฮองกงเมื่อ 30 ปที่แลวถูกขจัดไป แตปญหา
ใหม คือ การคอรรัปชันในภาคเอกชนที่สลับซับซอน ซึ่งตองการการติดตามแกไขปญหาที่ซับ ซอน
เพิ่มขึ้นตองการความรวมมือระหวางรัฐบาลประเทศตางๆที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น การที่ฮองกงกลับคืน
จากการอยูใตปกครองของอังกฤษมาเปนเขตปกครองพิเศษ (Special Administrative Region – SAR)
ของจีนตั้งแตป พ.ศ. 2540 ก็ทําใหโฉมหนาการเมืองเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง แมระบบกฎหมายฮองกง
จะรองรับการดํารงอยูของ ICAC ในฐานะองคกรอิสระตอไป แตก็ขึ้นอยูกับการเมืองภายในประเทศจีน
อยูมาก โดยทั่วไปแลว การปราบปรามคอรรัปชันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาฮองกงใหมั่นคงและ
เจริญรุงเรืองตอไป รวมทั้งการรวมมือกับหนวยงานทํานองเดียวกันในกวางตุง และมณฑลอื่น ๆ ของ
จีน ก็จะเปนประโยชนตอการพัฒนาจีนเอง การปราบคอรรัปชันในหมูนักการเมืองและขาราชการคง
ดําเนินตอไป ยกเวนจะมีการคอรรัปชันในระดับขาราชการที่สูงมาก ๆ แตประสบการณของฮองกงก็
นาจะเปนประโยชนตอประเทศอื่นใหศึกษาไดวา แมแตประเทศที่เคยมีวัฒนธรรมการจายสินบนใตโตะ
ที่เรียกวาคาน้ํารอนน้ําชาอยางถือเปนเรื่องปรกติก็สามารถเปลี่ยนแปลงเลิกวัฒนธรรมแบบนี้ได ถามี
การรณรงคอยางจริงจัง
3.4 กรณีศึกษาประเทศญี่ปุน
เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และคณะ (2550 : 4-22 ถึง 4-29) ไดศึกษาสภาพปญหาคอรรัปชัน
โครงสรางการตอตานการคอรรัปชัน มาตรการการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันของประเทศ
ญี่ปุน สรุปไดดังนี้
3.4.1 ความนําและสภาพปญหาคอรรัปชันของญี่ปุน
บริบทของประเทศญี่ปุนที่เอื้อตอการตอตานและปราบปรามการทุจริตจนทําใหประเทศญี่ปุน
เปนประเทศหนึ่งซึ่งไดรับการจัดอันดับของการทุจริตต่ําที่สุดในเอเชีย ไดแก การที่ป ระเทศนี้เปน
ประเทศที่เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ กลาวคือ เปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําใหเศรษฐกิจและการเงินของพลเมืองสวนใหญมีการกินดีอยูดีตามไปดวย
ในขณะเดียวกัน ขาราชการของญี่ปุนจะมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง จึงสรางวัฒนธรรมที่ไม
ทําการทุจริตขึ้นมา ซึ่งจะตางกับนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองทองถิ่นในเมืองใหญๆ ซึ่งเปนตัวที่
สรางปญหาการทุจริต ในจุดนี้ ทําใหเราเห็นไดวาการมีขาราชการที่ดีก็เปนสวนในการสรางภูมิคุมกัน
ใหแกการตอตานการทุจริตที่ดีมากประการหนึ่ง
ประเทศญี่ปุนปกครองโดยระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy)
เช น เดี ย วกั น กั บ ประเทศไทย โดยมี รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกและฉบับ เดี ย วตั้ ง แต ป ค.ศ. 1947 มี
ประชากรกว า 2 เท า ของประเทศไทย คื อ ประมาณ 128 ล า นคน มี ร ะบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา มีฝายบริหารนําโดยนายกรัฐมนตรีและมีคณะรัฐมนตรีที่สวนใหญ
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จะตองมาจากรัฐสภา ซึ่งแบงเปนสภาที่ปรึกษา (House of Councilors) 242 ที่นั่ง และสภา
ผูแทนราษฎร (House of Representatives) 480 ที่นั่ง ทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
ใชทั้งระบบที่นั่งเดี่ยว (Single-Seat Constituency System) และตัวแทนแบบสัดสวน (Proportional
Representation) โดยทั้งประเทศแบงเปน 11 กลุมเขตเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งแบบสัดสวน
การปกครองทองถิ่นของญี่ปุนระบุไวในรัฐธรรมนูญบทที่ 8 และมีรายละเอียดในบทบัญญัติ
Local Autonomy Law รัฐบาลทองถิ่นของญี่ปุนมีสองระดับ ไดแก ระดับจังหวัดที่ใหบริการสาธารณะ
ทั่วไปมีทั้งหมด 47 Prefectures และระดับ Municipality ที่ใหบริการเจาะจงสําหรับพื้นที่ ตามขนาด
ของประชากรและพื้นที่ แตละจังหวัดจะมีผูวาราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง มีสภาจังหวัดและมี
ระบบราชการของตัวเอง
ญี่ปุนไดรับการยกยองวาเปนประเทศที่มีปญหาการทุจริตในระดับที่นอยมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค Transparency International จัดญี่ปุนเปนลําดับที่ 5 จาก 33 ประเทศ
ในภูมิภาค ญี่ปุนสามารถรักษาภาพลักษณของการเปนประเทศที่สะอาดปราศจาการทุจริตไดโดยไม
จําเปนตองมีการตั้งองคกรเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นโดยเฉพาะ อํานาจและหนาที่สวน
ใหญฝากไวกับตํารวจและอัยการที่มักแขงขันกันสรางผลงานการปราบปรามการทุจริต นอกจากการมี
ภาคประชาสังคมที่เขมแข็งระดับหนึ่งกับสื่อมวลชนที่ทําหนาที่ตรวจสอบภาครัฐอยางอิสระ ทําใหเกิด
ประสิทธิผลโดยรวม
3.4.2 โครงสรางการตอตานการคอรรัปชันในญี่ปุน
เนื่ องจากประเทศญี่ ปุน มีร ะบบการตอตานและปราบปรามทุจ ริตแบบกระจายศูนยไปยั ง
หนว ยงานตา งๆ ที่เกี่ยวของ จึงทําใหประเทศญี่ปุน ไมมีหนว ยงานที่รับผิดชอบตอการตอตานและ
ปราบปรามการทุจริตโดยตรงเหมือนของประเทศไทย ดังนั้น จึงทําใหโครงสรางในการตอตานการ
ทุจริตในประเทศญี่ปุนไมมีอยางชัดเจน แตเปนการทําหนาที่ตามโครงสรางของหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของทั้งในระดับของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นตามโครงสรางของระบบราชการ ดังนั้น ใน
ที่นี้จะขอกลาวถึงรูปแบบของการทุจริตเพื่อนําไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปในสวนของมาตรการ
ตางๆ
รูปแบบการคอรรัปชันในญี่ปุนแบงออกเปน 5 รูปแบบดวยกัน โดยที่ทั้งหมดมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิดและในบางกรณีอาจไมสามารถพิจารณาแยกจากกันได ในทั้ง 5 รูปแบบนี้เรียกวา
ปญหา “Iron Triangle” คือการทุจริตที่เกิดจากความรวมมือระหวาง นักการเมือง-นักธุรกิจ-ขาราชการ
3.4.2.1 Administrative Corruption – การคอรรัปชันในระดับเล็กที่กระทําโดย
เจาหนาที่ของรัฐระดับปฏิบัติการกับภาคเอกชนในระดับปจเจก ในอดีตกอนสงครามโลกครั้งที่สองการ
ทุจริตประเภทนี้มีมากถึงหลายพันกรณีตอป แตปจจุบันจากป ค.ศ. 2000 – 2004 ลดลงมากจน
เหลือเพียง 369 กรณีตอป ผูที่ถูกจับสวนใหญเปนขาราชการทองถิ่นรอยละ 80 ประเภทบริการ
สาธารณะที่กระทําผิดมากที่สุดไดแก การกอสราง/โยธาธิการ การออกทะเบียน/การลิดรอนทะเบียน
และการสอบ/ตรวจสอบ
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3.4.2.2 Individual Political Corruption – การคอร รั ป ชั น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
นักการเมืองขาราชการระดับกลางถึงสูง และบริษัทเอกชน ในการฮั้วการประมูลงานจากภาครัฐซึ่งถือ
เปนปญหาที่สําคัญยิ่งของญี่ปุนและไมสามารถจับไดงาย ๆ มีศัพทเรียกวา Kansei - Dango คือการที่
ขาราชการเปนผูนําการฮั้วการประมูล ในป ค.ศ. 2006 ปเดียวมีกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดถึง 3
จังหวัด (Wakayama, Miyazaki, Fukushima) ที่ถูกจับเพราะการฮั้วการประมูล และอีกประการหนึ่ง
คือการรับเงินบริจาคที่ผิดกฎหมาย เชน กรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรี Ryutaro Hashimoto รับเงิน
บริจาคแบบผิดกฎหมายจํานวน 100 ลานเยน จาก Japan Dental Association (JDA) ในป ค.ศ.
2001 และการที่บริษัท Sake Retailers Political League ใหเงินบริจาคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร รวมเปนจํานวน 140 ลานเยน ระหวางป ค.ศ. 2001 – 2003 เพื่อใหคงกฎระเบียบตาง ๆ
เพื่อปองกันการเขามาแขงขันของผูคารายใหม เปนตน
3.4.2.3 Institutionalized or Systematic Corruption – การคอร รั ป ชั น ที่
นักการเมืองรวมมือกับบริษัทธุรกิจเอกชนขนาดใหญในการใหขาราชการระดับสูงใชอํานาจขององคกร
ภาครัฐเพื่อผลประโยชนของธุรกิจนั้น ๆ แลกกับผลตอบแทนสวนตัวตอนักการเมืองและขาราชการ
เช น การใหสิ ทธิ พิเ ศษแกลู กค า การลดหยอนภาษี การใหเงิน อุดหนุน พิเศษ การสรางโครงสราง
พื้นฐานใหเปนกรณีพิเศษ เปนตน การทุจริตลักษณะนี้โดยผิวเผินแลวถูกกฎหมายเพราะไมไดทําอะไร
ที่ผิดกฎระเบียบ หากแตเปนการใชอํานาจรัฐเพื่อผลประโยชนสวนตัวและพวกพองอยางชัดเจน เขา
ขายปญหา Conflict of Interest หรือผลประโยชนทับซอน กรณีที่เกิดขึ้นและจับไดไดแก ในป
2006 ที่หนวยงาน Defense Facilities Administration Agency ทําการจัดซื้อจัดจางกับเอกชนที่
เป น ลั ก ษณะการฮั้ ว กั น โดยหน ว ยงานภาครั ฐ ให สั ญ ญาว า จ า งกั บ บริ ษั ท เอกชนแห ง หนึ่ ง โดย
บริษัทเอกชนนั้นจะตองใหตําแหนงบริหารในบริษัทแกขาราชการระดับสูงของหนวยงานที่กําลังจะ
เกษียณอายุราชการ การกระทําเชนนี้มีหลายกรณีในญี่ปุน เรียกวา Amakudari หรือการที่ขาราชการ
ระดับสูงรอนลงจากหอคอยงาชาง (Golden Parachute) สูตําแหนงผูบริหารในบริษัทเอกชนอยาง
สวยงาม นับเปนปญหาการคอรรัปชันที่สําคัญและเรื้อรังประการหนึ่งของญี่ปุน
3.4.2.4 Corruption within the Private Sector – หมายถึงการทุจริตที่เกิดขึ้น
ระหวางภาคเอกชนกันเอง เชนการประมูลระหวางภาคเอกชนกันเอง การหลอกผูบริโภค ผูถือหุนและ
ผูกํากับดูแล
3.4.2.5 International (or External) Corruption – การคอรรัปชันทั้ง 4 ประการ
ขางตนสามารถเกิดขึ้นโดยที่มีเจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศและธุรกิจเอกชนของตางประเทศ
เกี่ยวของดวย ทั้งในแงของการทําธุรกิจ และในแงของการใหเงินชวยเหลือ
3.4.3 มาตรการการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันของญี่ปุน
มาตรการการต อ ต า นคอร รั ป ชั น ของญี่ ปุ น นั้ น เป น แบบที่ ไ ม มี ก ฎหมายเรื่ อ งการทุ จ ริ ต
โดยเฉพาะและไมมีองคกรจัดตั้งขึ้นพิเศษ แตอาศัยการทํางานรวมกันระหวางหลายองคกรและการใช
กฎหมายและมาตรการหลายอยางรวมกัน จากการศึกษาเบื้องตนเหลานี้คือมาตรการที่นาศึกษาของ
ญี่ปุน
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3.4.3.1 มาตรการปราบปรามการคอรรัปชัน (Punishment Measures) เพื่อปรับ
ตามมาตรฐานของ OECD Bribery Convention ญี่ปุนไดปรับปรุง Unfair Competition Prevention
Law เมื่อ ค.ศ. 1999 โดยใหสามารถเอาผิดและลงโทษคนญี่ปุนที่ทําการทุจริตนอกประเทศญี่ปุนได
นอกจากนี้ยังมี Fair Trading Law และ Anti-Monopoly Law (Amendments) เชน Leniency
System กฎหมายเหลานี้ บังคับใชโดย Fair Trade Commission ที่มีหนาที่ดูแลเรื่องการแขงขัน
การคา การทําสัญญาของภาคเอกชนกับภาครัฐ ใหมีความยุติธรรม ถูกตองตามกฎหมาย โดยเนนกรณี
ระดับประเทศเปนหลัก การตัดสินของคณะกรรมการนี้มักสงผลตอรัฐบาลทองถิ่นดวย เพราะการฮั้ว
การประมูลนั้นมักเกิดขึ้นโดยมีหลายสวนเกี่ยวของทั้งที่เปนรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น เชน กรณี
การสรางหองสมุดหรือโรงพยาบาลทั่วประเทศ เปนตน และตองทํางานรวมกับอัยการที่ตัดสินเอาผิด
ได Fair Trade Commission นี้เปนรูปแบบที่มีทั่วโลก ทํางานเปนเครือขาย นับเปนการมีมาตรการ
สากลเพื่อตอตานการทุจริตอยางหนึ่งที่สําคัญของญี่ปุน
3.4.3.2 มาตรการเชิงปองกันการคอรรัปชัน (Preventive Measures) ญี่ปุนมี
กฎหมายทางดานจริยธรรมระดับชาติ National Public Service Ethics Law ที่ประกาศใชเมื่อป
ค.ศ. 2000 เพื่อปองกันการใชอํานาจเกินขอบเขตของขาราชการมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
แหงชาติ (National Public service Ethics Board) ภายใต National Personnel Authority
(NPA) ที่ มีอํา นาจด า นการบริ ห ารบุคคลภาครัฐ ทั้งหมด คณะกรรมการดังกลาวจะเปน ผูเสนอ
คณะรัฐมนตรีในการปรับปรุง National Public Service Ethics Code และมีอํานาจในการติดตาม
สอบสวน ใหคําแนะนําปญหาที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการในทุกหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการ
วางมาตรการและดําเนินการตามกฎหมาย กรณีที่มีการทําผิดกฎหมายจริยธรรม นอกจากนี้ในแตละ
หนวยงานยังตองมีตําแหนงที่ปรึกษาทางดานจริยธรรม เพื่อคอยตรวจสอบ ใหคําแนะนํา ตีความ
กฎหมายและการกระทําตาง ๆ ที่อาจเกี่ยวของกับปญหาเรื่องจริยธรรมของบุคลากรในองคการ
นอกจากนี้ยังมี ประมวลจริยธรรม (Ethical Code of Conduct for Politicians
(1985) – Rules Against Conflicts of Interest) ขอหามที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนั้นจะถูก
เขียนไวในสมุดเลมเล็ก ๆ เพื่อใหทุกคนพกพา และนําออกมาอางอิงไดอยางงาย
ญี่ปุนมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับเงินทุนของพรรคการเมือง คือ
1) Political Funds Control Act (2005) เพื่อตอตานการใหเงินบริจาคพรรค
การเมือง/นักการเมืองแบบผิดกฎหมายจากบริษัทเอกชน กฎหมายนี้ไดรับการปรับเปลี่ยนมาตาม
กาลเวลาและประสบการณการเกิด การคอรรัปชัน มีขอกําหนดตาง ๆ เชน การหามบริจาคใหแก
ปจเจกบุคคลที่เปนนักการเมืองจํานวนที่บริจาคหามเกิน 50 ลานเยนตอป และการบริจาคเงินให
พรรคการเมืองนั้นจะตองผานระบบบัญชีธนาคารหรือไปรษณียเพื่อการตรวจสอบที่งายขึ้น เปนตน
2) Political Parties Subsidies Act (1994) – กฎหมายนี้กําหนดเรื่องงบประมาณ
ของพรรคการเมือง เชน กําหนดการแจงรายรับรายจายของพรรคตอป รายงานการตรวจสอบโดย
นักบัญชี กฎหมายนี้อาจทําใหศูนยกลางของพรรคการเมืองมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะมีอํานาจใน
การแจกจายงบประมาณจากรัฐบาลใหกับสมาชิกพรรคตางๆ
3) Public Office Election Act เปนกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
ลงแขงขันการเลือกตั้งทั้งหมด เชน กรอบคาใชจายในการหาเสียง การหามเคาะประตูหาเสียงตาม
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บาน (Door-to-Door Campaign) การกําหนดปริมาณและขนาดโปสเตอรหาเสียง นอกจากนี้ผูสมัคร
รับเลือกตั้งยังตองวางเงินมัดจํา 3 ลานเยนหลังเลือกตั้ง ถาไดไมถึงรอยละ 10 ของคะแนนเสีย ง
ทั้ ง หมดในเขตที่ เ ลื อกตั้ ง เงิ น มั ด จํ า จะถูก ริ บ ในสว นขององค ก รที่ ขั บ เคลื่ อนกฎหมายนี้ นั้ น ได แ ก
คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง แบ ง เป น สองประเภทคื อ คณะกรรมการที่ ทํ า งานด า นการเลื อ กตั้ ง
ระดับประเทศ และคณะกรรมการที่ทํางานดานการเลือกตั้งระดับทองถิ่น ในอดีตญี่ปุนเคยประสบกับ
ปญหาการทุจริตการเลือกตั้งอยางมาก ไมวาจะเปน การซื้อขายเสียง การติดสินบน การทําบัตรปลอม
หรือการลงคะแนนซ้ํา แตปรากฏวาหลังจาการเปลี่ยนกฎหมายนี้ในป ค.ศ. 1965 คณะกรรมการ
เลือกตั้งในระดับทองถิ่นไดออกมารณรงคขนาดใหญ ใหเคารพการเลือกตั้งที่ยุติธรรม (Fair Election)
ทําใหหลังจากนั้นเปนตนมาสามารถกําจัดปญหาการทุจริตในการเลือกตั้งไดอยางดี
4) Budget Committee of the Lower House คณะกรรมการชุดนี้มีอิทธิพล
พอสมควรในการตอตานการคอรรัปชันเพราะถึงแมจะไมมีอํานาจในการตัดสิน แตสามารถเรียกผูที่
ตองสงสัยมาใหคําอธิบายการใชจายงบประมาณตอสภาฯ ได ซึ่งการใหคําดังกลาวจะถูกถายทอดสด
ออกทีวี ถือไดวาเปนมาตรการการปองกันไดดีทางหนึ่ง
ญี่ปุนมีสํานักงานอัยการเดียวสําหรับทั้งประเทศ ทุกคนถือเปนขาราชการสวนกลาง
แตมีการตั้งสํานักงานอัยการพิเศษในเมืองใหญ เชน Tokyo, Nagoya, Hokkaido, Sendai, Saitama,
Fukuoka, Osaka เพื่อดูแลกรณีที่สลับซับซอนเปนพิเศษ มีทั้งอํานาจในการสืบสวนและจับ ทําใหไม
จําเปนตองรวมมือกับตํารวจเทาใดนัก ตํารวจนั้นมีทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น แตหัวหนาในทองถิ่น
จะเปนตํารวจที่สงมาจากสวนกลางทั้งหมด โดยมีงบประมาณ รอยละ 50 มาจากรัฐบาลกลางรูปแบบ
นี้ชวยแบงเบาภาระของสํานักงานอัยการกลางไดเปนอยางดี
3.4.3.3 มาตรการเชิงสนับสนุนการตอตานการคอรรัปชัน (Promotion Measures)
- Citizens Ombudsmen Groups (since 1994) เปนการรวมตัวของภาคประชา
สั งคมเพื่ อต อ ต า นการทุ จ ริ ต กลุ ม นี้มีตั ว แทนอยูทั่ว ทั้งประเทศ และมีบ ทบาทสํ าคัญ ในการทํ าให
Information Disclosure Law (1999) ใชไดจริงในทางปฏิบัติ กลุมนี้มีกิจกรรมที่สําคัญคือ การ
ติดตามการใชจายงบประมาณภาครัฐในระดับรัฐบาลทองถิ่นอยางใกลชิด โดยตรวจสอบคาใชจายของ
ภาครัฐอยางละเอียด สมาชิกกลุมจะมีทั้งทนายความ นักบัญชีและประชาชนโดยทั่วไป โดยกลุมบุคคล
เหลานี้จะใชกฎหมายการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิผล เพื่อปองกันการทุจริตของฝาย
ขาราชการ บทเรียนจากญี่ปุนคือ การที่จะทําให พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารเกิดผลจริงไดนั้น จะตองอาศัย
รูปแบบขององคกรหรือที่เปนเครือขายของภาคประชาสังคม เพราะเปนการยากที่จะใหคนๆ เดียว
สามารถตอสูขอขอมูลตางๆ จากระบบราชการได
- Freedom of Information Act (2001) ญี่ปุนใช “In Camera” System ซึ่ง
คือการมอบอํานาจใหศาลตัดสินวาเอกสารทางราชการที่ขอใหเปดเผยนั้นควรเปดเผยหรือไม แทนที่
จะใหหนวยงานเจาของเอกสารเปนผูตัดสินใจ เพราะมิเชนนั้นหนวยงานเจาของเอกสารมักจะตัดสินใจ
ที่จะไมเผยแพรเอกสาร/ขอมูล เพื่อปกปดความผิดของหนวยงาน มากกวาเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เปน
ความลับจริง ๆ ของราชการนอกจากนี้ยังมีกลุมองคกรภาคประชาสังคม Freedom of Information
Center ที่พยายามผลักดันความโปรงใสของการทํางานของรัฐบาลโดยการจัดลําดับ (Ranking) ความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ จากการลองขอเอกสารทางราชการและการวิเคราะหเอกสารเหลานั้น
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การจัดลําดับเหลานี้ไดรับความสนใจพอควรฝายสื่อทําการรายงานผลการวิเคราะห ซึ่งกิจกรรมนี้นับวา
มีสวนในการกระตุนจิตสํานึกของบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปถึงความสําคัญของความโปรงใส
ในการทํางานของภาครัฐ
- การปฏิรูประบบราชการบางประการที่สงผลใหแกปญหาคอรรัปชัน ไดแก ปฏิรูป
กฎหมาย (Deregulation Reform) สงผลใหอํานาจรัฐนอยลงในการพิจารณากฎระเบียบตาง ๆ ทําให
ขาราชการของหนวยงานเหลานี้ไมสามารถใชอํานาจเพื่อผลประโยชนไดเพราะรูปแบบการบริหาร
เปลี่ ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม นโยบายในเรื่องขอบเขต (Regionalism) ซึ่งเปนการลดจํานวน
นักการเมืองทองถิ่น แตในทางกลับกันการลดจํานวนขาราชการ (Downsizing) ทําใหเกิดการพยายาม
หางานใหมของกลุมขาราชการเกา ทําใหยิ่งเกิดปญหา Amakudari หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ตางๆ ระหวางขาราชการที่ตองการตําแหนงงานจากบริษัทเอกชนกับบริษัทเอกชนที่ตองการอาศัยเสน
สายของขาราชการเพื่อผลประโยชนของธุรกิจ
- นอกจากนี้ที่สําคัญคือ การที่ญี่ปุนเนนการเปลี่ยนแปลงและควบคุมพฤติกรรมของ
ฝายธุรกิจเอกชน เชน ขอกฎหมายใน Japanese Corporate Law (2006) ที่ตองการการปลูกฝงใน
ระดับองคกร (Institutionalize) เรื่องของวัฒนธรรมการตอตานการคอรรัปชัน (Anti-Corruption
Culture) ไวในบริหารเชิงกลยุทธขององคกร
3.5 กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต
เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และคณะ (2550 : 4-1 ถึง 4-22) ไดศึกษากรณีประเทศเกาหลีใต
พบวาเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในการตอตานและปราบปรามการทุจริต ซึ่งในอดีตมี
ปญหาการทุจริตเกิดขึ้นมาก อยางไรก็ตาม สังคมของเกาหลีไดตระหนักถึงปญหาและผลักดันใหเกิด
หนวยงานที่ทําหนาที่ตอตานการทุจริตขึ้นโดยตรง และดําเนินการตอตานการทุจริตอยางจริงจังจนทํา
ใหผูบริหารระดับสูงของประเทศหรือผูบริหารระดับสูงของหนวยงานธุรกิจใหญ ๆ ถูกนํามาดําเนินคดี
และถูกจําคุก ทั้งนี้ ปจจัยที่เอื้อตอการประสบความสําเร็จในการตอตานและปราบปรามการทุจริตได
อีกสวนหนึ่งคือการเปดใหทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนเปนเครือขายในการตอตานการทุจริต
อย า งเข มแข็ ง ซึ่ ง เอก ตั้งทรัพยวัฒ นา และคณะ ยังพบวาสภาพปญหาคอรรัปชัน โครงสรางการ
ตอตานการคอรรัปชัน มาตรการการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันของประเทศเกาหลีใต สรุปได
ดังนี้
3.5.1 ความนําและสภาพปญหาคอรรัปชันของเกาหลีใต
เกาหลีใตในอดีตเปนประเทศที่มีระดับการคอรรัปชันที่คอนขางสูง ซึ่งปญหาการคอรรัปชัน
เป น สาเหตุ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ทําใหเกาหลีใ ตป ระสบกั บ วิก ฤตเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2540 ซึ่ ง
ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ เกาหลีใตเปนอีกประเทศหนึ่งที่ดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐอยางกวางขวาง โดยเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เกาหลีใตไดกฎหมายการตอตานคอรรัปชัน
ขึ้นมาเปนครั้งแรกหลังจากองคกรพัฒนาเอกชนพยายามผลักดันมาเกือบสิบป และในเดือนมกราคม

94
พ.ศ. 2545 ภายใตขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว เกาหลีใตไดตั้งหนวยงานหลักที่จะทําหนาที่ใน
การต อต า นการคอร รั ป ชั น นั้ น คื อ คณะกรรมการอิส ระตอตา นคอรรัป ชัน (Korea Independent
Commission Against Corruption : KICAC) ซึ่งปจจุบันไดถูกปรับใหรวมกับผูตรวจการรัฐสภา
(Ombudsman) และคณะกรรมการรับเรื่องอุทธรณการบริหารงาน (Administrative Appeals
Commission) ของเกาหลีใต แลวเปลี่ยนชื่อมาเปน Anti-Corruption and Civil Rights
Commission of Korea (ACRC) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
ภายหลังจากที่เกาหลีใตผลักดันการปฏิรูประบบราชการและออกกฎหมายตอตานการคอรรัปชัน
ไดสงผลทําใหสถานการณคอรรัปชันในเกาหลีใตคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยหาก
พิจารณาจาก ดัชนีวัดดานคอรรัปชัน Corruption Perception Index (CPI) พบวา ภาพลักษณดาน
คอรรัปชันของเกาหลีใตดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากเดิมในป ค.ศ. 1999 ที่อยูที่ 3.8 เพิ่มเปน 5.1 ในป
ค.ศ. 2006
การคอร รั ปชั น ในเกาหลี ใตเกิดขึ้น ตั้งแต แรกก อตั้ งประเทศในป ค.ศ. 1948 โดยครั้งนั้น
หลังจากที่ไดรับเอกราชจากญี่ปุน และยึดทรัพยสินและโรงงานจากญี่ปุนมาเปนของรัฐ มีเฉพาะนัก
ธุรกิจที่มีเสนสายกับนักการเมืองเทานั้นที่สามารถซื้อทรัพยสินดังกลาวไดในราคาถูก และนักธุรกิจ
เหลานี้สวนมากไดพัฒนากลายเปนธุรกิจขนาดใหญในชื่อ “แจบอล” กรณีตัวอยางที่สําคัญ คือ นาย Yi
Pyong-Chol ผูกอตั้งบริษัทซัมซุง ซึ่งในชวงทศวรรษที่ 1950 เปดธุรกิจโรงสีขาว ตอมากลายเปน
เจาของโรงงานน้ําตาล โรงงานทอผา (ซึ่งเคยเปนโรงงานของญี่ปุนมากอน) และเริ่มสั่งสมความมั่งคั่ง
เรื่อยมาก ซึ่งหลายฝายชี้ใหเห็นวาความร่ํารวยของเขาไดมาจากการที่มีเครือขายกับนักการเมืองเห็นได
จากการที่เขาเปนผูบริจาคสําคัญใหกับพรรคเสรีนิยมเปนเงินกวา 64 ลานวอน
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งภาคธุ ร กิ จ เอกชน และรั ฐ ในเกาหลี ใ ต ได พั ฒ นาไปในลั กษณะของ
“ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ” ในชวงที่เกาหลีอยูภายใตการปกครองโดยเผด็จการทหาร นับตั้งแต
ทศวรรษที่ 1960 – 1980 ในชวงนี้พบวา การคอรรัปชันในเกาหลีใตกลายเปน “การคอรรัปชันใน
ระดับชาติ” (Nationalized Corruption) การคอรรัปชันในชวงเวลานี้ดําเนินควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วของเกาหลีใต ปจจัยในเชิงโครงสรางที่สงผลใหเกิดการคอรรัปชันคือ การที่
รัฐบาลเปนผูผูกขาดการเขาถึงทรัพยากรแทบทุกประเภท โดยเฉพาอยางยิ่งการเขาถึงแหลงเงินทุน ซึ่ง
สถาบันการเงินทุกแหงในขณะนั้นเปนของรัฐ ดังนั้น ในการที่ภาคธุรกิจเอกชนจะทําธุรกิจจําเปนตอง
เขาหารัฐเพื่อรับการสนับสนุน และการปกปองเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางราบรื่น
อยางไรก็ตาม แมวา “เสนสาย” กับรัฐบาลจะเปนสิ่งสําคัญในการเขาถึงแหลงทรัพยากร
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลได ตั้ ง เงื่ อ นไขในการรั บ การสนั บ สนุ น ด ว ยเช น กั น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การ
ตั้งเปาหมายการสงออก โดยรัฐบาลจะมีระบบตรวจสอบการสงออกรายเดือนของภาคเอกชน ดวยเหตุ
นี้ทําใหแมวามีการคอรรัปชัน แตเศรษฐกิจเกาหลีสามารถพัฒนากาวหนาไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็
ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจแบบคัดเลือกผูชนะ สงผลใหระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใตถูกผูกขาดโดยกลุม
ธุรกิจขนาดใหญ (แจบอล – Chaebai) เพียงไมกี่กลุมที่มีเสนสาย และสามารถทําตามเงื่อนไขที่
รัฐบาลตั้งไวได
ตอมาเมื่อเศรษฐกิจเกาหลีใตพัฒนาไปจนถึงระดับหนึ่ง แจบอลเริ่มเปนอิสระจากการพึ่งพา
ทรัพยากรของรัฐมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลถูกแรงกดดันจากตางชาติใหเปดเสรี หรือลดทอน
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กฎเกณฑมากขึ้น แนวโนมที่เกิดขึ้นคือการที่แจบอลพยายามเขาไปถือหุนสถาบันการเงิน ในขณะที่
รัฐบาลเปดเสรีในดานตาง ๆ มากขึ้น รัฐบาลกลับขาดการพัฒนากลไกกํากับการดําเนินธุรกิจของแจ
บอล ทําใหแจบอลซึ่งครอบครองสถาบันการเงิน กูยืมเงินมาลงทุนเกินขนาดเห็นไดจากในชวงวิกฤต
สัดสวนหนี้ตอทรัพยสินของแจบอลที่ใหญที่สุด 30 อันดับแรกของเกาหลีในชวงกอนวิกฤตเพิ่มสูงขึ้น
เปนรอยละ 519 และกลายเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997
พัฒนาการของการตอตานการคอรรัปชันในเกาหลีใตเริ่มตั้งแตทศวรรษที่ 1960 ในสมัย
ประธานาธิบดีปกจุง ฮี ดวยการออกกฎหมาย “ผูร่ํารวยผิดปกติ” (Illicit Wealth Accumulation
Law) จับกุมและยึดทรัพยนักธุรกิจในชวงแรก กอนที่ประธานาธิบดีจะยอมลดคาปรับและปลอยนัก
ธุรกิจจากการจับกุม (หากนักธุรกิจยอมที่จะใหการสนับสนุนและทําตามรัฐบาลทหาร และไดออก
กฎหมาย Political Purification Law และจับกุมนักการเมือง ขาราชการ และทหารหลายหมื่นคนใน
ขอหาคอรรัปชัน ในสมัยตอ ๆ มา ประธานาธิบดีคนอื่น ๆ ไดดําเนินนโยบายในลักษณะเดียวกัน เชน
ประธานาธิบดี Chun Doo–Hwan ประธานาธิบดี Roh Tae-woo หรือประธานาธิบดี Kim Youngsam อยางไรก็ตาม นโยบายดังกลาวไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากมีวัตถุประสงคแอบแฝง
ในการกํ าจั ดศัตรูทางการเมื อง และบังคับ ใหผูส นับ สนุน อํานาจเกายอมศิโ รราป ในขณะที่รัฐบาล
ดําเนินนโยบายปราบปรามคอรรัปชันกลับดําเนินการเขาขายคอรรัปชันเอง
ความคื บ หน า ในการผลักดันนโยบายปราบปรามคอรรัป ชันในเกาหลีใตเกิดขึ้น ในชวงตน
ทศวรรษที่ 1990s จากการผลักดันของภาคประชาสังคม โดยองคกรที่บทบาทสําคัญไดแก เครือขาย
พลเมืองเพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ (Citizen’s Coalition for Economic Justice : CCEJ) และ
เครือขายประชาชนสมานฉันทเพื่อประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (People’s Solidarity for Participatory
Democracy: PSPD) โดยสององคกรหลักนี้ไดรวมกันจัดตั้งเครือขายพันธมิตรประชาชนเพื่อตอตาน
คอรรัปชัน (Citizen’s Coalition for Anti-corruption) และศูนยสังคมโปรงใส (Center for Transparency
Society) ดวยการผลักดันขององคกรภาคประชาสังคมทําใหเกิดการปฏิรูปหลายประการ เชน ความ
โปรงใสในระบบการเงินจากการผลักดันใหเปดเผยชื่อเจาของบัญชีในการทําธุรกรรมทางการเงิน (Real
name financial transaction system) การปฏิรูปแจบอล การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปทาง
การเมือง การผลักดันกฎหมายตอตานคอรรัปชัน การผลักดันกฎหมายตอตานการฟอกเงิน รวมทั้ง
การกอตั้งหนวยงานโปรงใสระดับชาติ (Transparency International) ในเกาหลีดวย
ความพยายามในการตอตานการคอรรัปชันไดกลายเปนวาระแหงชาติ รวมกันของรัฐบาลและ
ภาคประชาสังคมภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997 เมื่อประธานาธิบดี Kim DaeJung ขึ้นสูอํานาจและไดตั้งคณะกรรมาธิการประจําสํานักประธานาธิบดีวาดวยการตอตานคอรรัปชัน
(Presidential Commission on Anti-Corruption) และคณะกรรมาธิการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
เกี่ยวกับการคอรรัปชัน (Special Investigation Committee for Corruption) ขึ้นในป ค.ศ. 1999
ในขณะเดี ย วกั น องค ก รภาคประชาสั ง คมได ตั้ ง เครื อ ข า ยการต อ ต า นคอร รั ป ชั น ในเกาหลี (AntiCorruption Network in Korea) และตอมากลายเปน Transparency International ในเกาหลี
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการประจํ าสํ า นักประธานาธิบดีและเครือขายการตอตานคอรรัปชัน ไดทํางาน
รวมกันในการตรวจสอบการคอรรัปชันในเจาหนาที่ระดับสูง รวมทั้งผลักดันแนวทางในการปองกัน
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และปราบปรามการคอรรัปชันในอนาคต และนําไปสูการออกกฎหมายตอตานการคอรรัปชันในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2001 ในที่สุด
3.5.2 โครงสรางการตอตานการคอรรัปชันในเกาหลีใต
ตามกฎหมายการตอตานการคอรรัปชันในเกาหลีใต ไดบัญญัติขอกําหนดเบื้องตนเกี่ยวกั บ
การตอตานคอรรัปชันดังตอไปนี้
3.5.2.1 หนวยงานของรัฐตองกําหนดบทบัญญัติวาดวยจริยธรรม (Code of Conduct)
เพื่อเปนแนวทางใหขาราชการปฏิบัติตาม
3.5.2.2 ขาราชการเมื่อพบเห็นการกระทําที่อาจเขาขายการคอรรัปชันโดยขาราชการ
หรือหนวยงานราชการอื่นๆ สามารถแจงการกระทําดังกลาวได
3.5.2.3 ประชาชนสามารถเรีย กรองใหมีการตรวจสอบบัญชีหรือการทํางานของ
หนวยงานราชการหากพบวาหนวยงานดังกลาวอาจดําเนินการที่สงผลตอประโยชนสาธารณะ
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังกําหนดใหมีหนวยงานตอตานคอรรัปชันหรือ KICAC
ซึ่งเปนหนวยงานอิสระและขึ้นตรงตอประธานาธิบดีและมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญสี่ดาน ดังตอไปนี้

บังคับใช
ภาครัฐ

ดานแรก อํานาจหนาที่เชิงนโยบาย
1) รางนโยบายตอตานคอรรัป ชัน พรอมทั้งกําหนดแนวทางหรือกระบวนการที่จ ะ
2) ดําเนินการสํารวจเชิงประเมินการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชันในหนวยงาน

3) ทํ า การสํ า รวจระดั บ การคอร รั ป ชั น สาเหตุ ก ารคอร รั ป ชั น และทั ศ นคติ ร วมถึ ง
พฤติกรรมของขาราชการที่มีตอเรื่องการคอรรัปชัน
4) จั ด ทํ า การประเมิ น นโยบายการต อ ต า นการคอร รั ป ชั น (Evaluation of AntiCorruption Policy) และ Integrity Perception Index (IPI) ซึ่ง KICAC ไดดําเนินการสํารวจ
หนวยงานของรัฐบาลทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นกวา 73 หนวยงาน

ทํางาน

ดานที่สอง การพัฒนาโครงสรางเชิงสถาบัน
1) ขจัดหนวยงานหรือแนวทางการปฏิบัติในระบบราชการที่นําไปสูการคอรรัปชัน
2) พัฒนากรอบความโปรงใสในแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ และขั้นตอนการ

3) จัดทํา Code of Conduct ที่เหมาะสมกับหนวยงานของรัฐแตละแหง เพื่อสราง
รากฐานเชิงจริยธรรมใหกับขาราชการ
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ดานที่สาม การบริหารจัดการผูแจงเบาะแส (Whistleblowers)
1) จั ดทํ า เครื่ องมื อการปฏิ บัติงานและกําหนดกระบวนการทํ างาน ในการบริห าร
จัดการกับการแจงเหตุคอรรัปชัน การปกปองผูแจงเบาะแส ระบบชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ตองอยู
บนฐานของการกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม
2) ใชอํานาจจัดการการคอรรัปชันที่เกิดขึ้นในขาราชการระดับสูง การเปดชองทางใหมี
การยื่นเรื่องใหวินิจฉัยใหม หรือสอบสวนใหมในกรณีที่มีผลการวินิจฉัยไมหนักแนนเพียงพอ หรือการ
พยายามคุกคามหรือประพฤติมิชอบตอผูแจงเบาะแส

ตาง ๆ

ดานที่สี่ การใหการศึกษา
1) เสริมสรางความตระหนักตอสาธารณชนตอผลรายของการคอรรัปชัน
2) เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องการตอตานคอรรัปชันในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ

3) ดําเนินโครงการรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติประชาชน
เกี่ยวกับการคอรรัปชัน
4) สงเสริมความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและประเทศตางๆ ซึ่ง KICAC ได
วางแผนที่จ ะประชุมกับองคกรปราบปรามคอรรัป ชันในประเทศตาง ๆ ที่ประสบผลสําเร็จในการ
ตอตานคอรรัปชันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณไมวาจะเปนสิงคโปร ฮองกง สหภาพยุโรป เปนตน

แม KICAC เปนหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของโดยตรงกับการปองกันการคอรรัปชันโดยตรง
ของเกาหลีใต โดยเปนทั้งในระดับสาธารณะและเชิงนโยบายเปนหลัก แตไมมีอํานาจในการสืบสวน
หรือสั่งฟองคดีความที่เกี่ยวกับการคอรรัปชัน ซึ่งจะอยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของอัยการ
KICAC เปนหนวยงานที่พัฒนามาจากคณะกรรมการภายใตประธานาธิบดี ซึ่งมีตัวแทนจาก
หนวยงานตาง ๆ เขารวมในองคคณะ โดยตามเจตนารมณของกฎหมายตอตานการคอรรัปชันตองการ
ให KICAC มีบทบาทสําคัญสามประการ ไดแก ประการแรก เปนตัวกลางในการประสานความรวมมือ
ประการที่สอง นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางกฎหมายและระบบการดําเนินงานของ
ราชการเพื่ อ ป องกั น การคอร รั ป ชั น และประการที่ส าม เสริ มสรา งความตระหนักและความรูกั บ
ประชาชน เพื่อดึงประชาชนเขามามีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชัน
ในปจจุบัน KICAC ไดเขามาทํางานแทนที่คณะกรรมาธิการภายใตประธานาธิบดีแตเพื่อให
บรรลุเจตนารมณที่ตองการให KICAC เปนตัวกลางในการประสานความรวมมือ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
ค.ศ. 2004 เปนตนมา ประธานาธิบดีไดมีการจัดประชุมเรื่องการตอตานคอรรัปชัน โดยเชิญตัวแทน
จากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน KICAC สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานอัยการ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุ ติธ รรม กระทรวงการคลั ง และคณะกรรมการแขง ขัน ทางการคา เขา ประชุม เพื่ อหา
แนวทางเชิงนโยบายในการผลักดันการแกปญหาคอรรัปชัน และลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประสาน
ระหวางหนวยงาน
การทํางานของ KICAC เปนการทํางานในระดับมหภาคเปนหลัก และมุงเนนไปที่การคอรรัปชัน
โดยขาราชการ แตในปจจุบัน KICAC ไดขยายขอบเขตการทํางานไปสูระดับยอยๆ มากขึ้น เชน การ
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จัดตั้งศูนย “ศูนยจริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อใหขอมูลและแสวงหาความรวมมือกับธุรกิจเอกชนในการ
ปองกันการคอรรัปชันหรือการจัดตั้ง “ศูนยพลเมืองตอตานการคอรรัปชัน” เพื่อใหขอมูลและแสวงหา
ความรวมมือจากองคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนระดับทองถิ่น ซึ่งจนถึงป ค.ศ. 2005 มีศูนย
ดังกลาวในทองถิ่น 23 ศูนย
กระบวนการคัดสรรกรรมการ KICAC ที่มี 9 คนนั้น ตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชันได
กําหนดใหกรรมการมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี รัฐสภา และผูพิพากษาสูงสุดแหงศาลฎีกา
ซึ่งแตละฝายมีสิทธิ์เสนอแตงตั้งฝายละ 3 คน เพื่อความเปนธรรม และความเปนกลาง โดยกรรมการ
ตองมีคุณสมบัติดังนี้
ประการแรก เคยดํารงตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยหรือสูงกวานั้นมาเปนระยะเวลา 8 ป
ขึ้นไปในสถาบันการศึกษา
ประการที่สอง เคยดํารงตําแหนงผูพิพากษา อัยการ หรือทนายความและมีประสบการณมากกวา
10 ปขึ้นไป
ประการที่สาม เคยเปนขาราชการในระดับ 3 หรือสูงกวานั้น เปนระยะเวลา 5 ป หรือ
มากกวานั้น
ประการที่สี่ บุคคลที่มีผลงานหรือประสบการณอันเปนที่ยอมรับเทียบเทากับคุณสมบัติสาม
ประการขางตน หรือเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อโดยองคกรพัฒนาเอกชน และบุคคลที่จะมาเปน
คณะกรรมการตองไมมีขอหามดังตอไปนี้
1) บุคคลที่ไมไดเปนพลเมืองเกาหลี
2) บุคคลที่ถูกใหออกจากราชการ หรือถูกศาลตัดสินใหจําคุกในคดีอาญา
3) บุคคลที่เปนสมาชิกพรรคการเมือง
4) บุคคลที่จะลงรับสมัครเลือกตั้ง
5) บุคคลที่อาจมีอุปสรรคทั้งทางกายภาพและทางจิตที่จะทํางาน
คณะกรรมการ KICAC จะมีระยะเวลาดํารงตําแหนงสมัยละ 3 ป และสามารถเพิ่มไดแคสมัย
เดียวเทานั้น ที่สําคัญคือคณะกรรมการจะไมสามารถถูกปลดหรือสั่งยายไดซึ่งจะเปนสิ่งรับรองการ
ทํางานของ KICAC วาเปนอิสระจากอํานาจของฝายตาง ๆ
KICAC แบงสวนงานออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายการวางแผน ฝายประชาสัมพันธและ
แสวงหาความรวมมือ ฝายตรวจสอบการกระทําที่เปนการคอรรัปชัน และฝายการตรวจสอบรายงาน
นอกจากนี้ยังมีฝายกฎหมายที่แยกจากฝายปฏิบัติงานหลักอีกดวย
โครงสรางของคณะกรรมการจะปรับเปน 15 คน โดยมีประธาน 1 คน รองประธาน 3 คน
Standing Commissioner 3 คน และ Non - Standing Commissioner 8 คน โดยแบงงานเปน
3 ดาน คือ ตรวจการรัฐสภา การตอตานการทุจริต และรับเรื่องการอุทธรณการบริหารงาน โดยมีรอง
ประธานของแตละดานกํากับดูแล ซึ่งคณะกรรมการ ACRC นี้จะมีกฎหมายรับรองความเปนอิสระของ
หนวยงาน
ACRC มีหนาที่หลัก 3 ประการ ไดแก การสนองตอบตอการรองทุกขและปรับปรุงระบบงาน
ที่ไมเหมาะสมของหน วยงานที่เ กี่ย วของดวย การสรางสังคมที่ใสสะอาดโดยการปองการและการ
ควบคุมการทุจริตในภาครัฐ การปกปองสิทธิของประชาชนจากการบริหารงานที่ไมเปนธรรมและไมถูก
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กฎหมายผานระบบการอุทธรณการบริหารงาน และมีกระบวนการดําเนินการสําคัญ 3 แนวทาง ไดแก
พัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพและมีบูรณาการในการเสริมสรางสิทธิของพลเมือง ปรับปรุงกฎหมาย
และกฎเกณฑเพื่อปกปองสิทธิและผลประโยชนของประชาชนเพิ่มความเที่ยงธรรมในชาติ และสราง
วัฒนธรรมความเที่ยงธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมโดยรวม
ในสวนตอตานการทุจริต ACRC มีกรอบในการดําเนินงาน ดังนี้
1) ทําการประสานงานนโยบายตอตานการทุจริตในระดับประเทศ โดย ACRC จะทําการทั้ง
ในดานของการริเริ่มและนําเอานโยบายการตอตานการทุจริตไปปฏิบัติ โดยมีมาตรการตาง ๆ ดังนี้
1.1) ประสานงานการริเริ่มการตอตานการทุจริตในระดับประเทศ
1.2) ประเมินความเที่ยงธรรมขององคการภาครัฐ
1.3) อุดชองโหวของกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ
1.4) ทําการประเมินผลกระทบจากการทุจริต
2) ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มในการต อ ต า นการทุ จ ริ ตอย า งสมั ค รใจ โดยมี แ นวทาง
มาตรการตาง ๆ ดังนี้
2.1) กระตุนใหสังคมตระหนักถึงประเด็นการทุจริต
2.2) สรางการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต
2.3) มีสวนรวมในการตอตานการทุจริตในระดับโลก
3) สอดสองและตรวจสอบทุจริต
3.1) การรับรายงานเกี่ยวกับการรายงานการทุจริตและดําเนินตอผูทําการทุจริต โดยมี
กระบวนการเริ่มตนที่ผูแจงขอมูลเบาะแสตาง ๆ แจงเรื่องให ACRC ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
เบื้องตน เมื่อตรวจสอบวามีมูลแลวจึงเสนอเรื่องใหอัยการทําการสอบสวนและแจงผลมายัง ACRC
เพื่ อแจงต อผู แจ งขอมูล เบาะแส ทั้ งนี้ ACRC สามารถที่จ ะแจงขอหาการทุจริตกับ ผูดํารงตําแหนง
ระดับสูงไดโดยตรงหากมีการสงสัยผูดํารงตําแหนงระดับสูงนั้น และ ACRC มีอํานาจที่จะขอใหมีการ
สอบสวนใหม ถาเห็นวากระบวนการสอบสวนของเจาหนาที่ทองถิ่นไมดีพอ และผลการสอบสวนไมสั่ง
ฟอง ACRC สามารถเสนอเรื่องไปศาลสูงของเกาหลีใตได
3.2) ดําเนินการใหเจาหนาที่รัฐปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (Code of Conduct)
4) ปกปองและใหรางวัลแกผูแจงเบาะแส
4.1) สรางหลักประกันใหไดรับการจางงานตอและทําใหไมเกิดการเหยียดและกีดกันใน
การทํางาน
4.2) เก็บความลับขอมูลสวนตัวของผูแจงเบาะแส
4.3) สรางความปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสินของผูแจงเบาะแส ครอบครัวและ
ญาติพี่นอง
4.4) ใหรางวัลแกผูแจงเบาะแสหากการดําเนินการปราบการทุจริตนั้นสงผลใหรายได
ของรัฐเพิ่มขึ้นหรือเปนการลดการสูญสียรายไดของรัฐ โดยจะไดรับรางวัลเปนเงินไมเกิน 2 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
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จะเห็นวาแมมีการปรับ KICAC ใหรวมเปนสวนหนึ่งของ ACRC แลว แตภาระงานหลัก
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตเดิมของ KICAC ไดกลายเปนงานสวนหนึ่งของ ACRC โดยมีรองประธาน
ทําหนาที่รับผิดชอบ
3.5.3 มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน
3.5.3.1 มาตรการปกปองและใหรางวัลแกผูแจงเบาะแส KICAC ใหความสําคัญทั้ง
ในดานการปกปองและใหรางวัลกับผูแจงเบาะแส ที่ตองปกปองเนื่องจากผูแจงเบาะแสจะตองไมตอสู
อยางโดดเดี่ยวในสภาพที่ถูกกดดันและคุกคามจากทั้งหนวยงานและเพื่อนรวมงาน สวนการใหรางวัล
เพื่อสรางแรงจูงใจใหสังคมกลาที่จะเปดเผยเรื่องคอรรัปชันมากขึ้น โดยกระบวนการปกปองเริ่มจาก
KICAC จะร องขอไปยั ง หน ว ยงานสอบสวนให ป กป ดชื่อ หรือ อัตลั กษณ แต ห ากผูแจ งเบาะแสเป น
เจาหนาที่ในหนวยงานสอบสวน KICAC อาจนําเรื่องดังกลาวใหหนวยงานอื่นดําเนินการสอบสวนแทน
และหากจําเปนอาจรองขอใหเจาหนาที่ตํารวจใหการปกปองคุมครองผูแจงเบาะแสเปนกรณีพิเศษ
มาตรการในการปกปองแกผูแจงเบาะแสตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
- ในบางกรณีจะมีผูแจงเบาะแสในสวนที่ทํางานภาคธุรกิจ ซึ่งทําใหตองมีการแกไข
กฎหมายปองกันการทุจริต (Anti-Corruption Act) ใหการเปดเผยขอมูลของเจาหนาที่ในบริษัทไม
เปนการละเมิดกฎการรักษาความลับบริษัท ทําใหการปกปองผูแจงเบาะแสคุมครองถึงลูกจางในภาค
ธุรกิจดวย
- องคการที่ไดรับการแจงวามีการทุจริตจากผูแจงเบาะแสจะตองพิสูจนใหเห็นวาไม
มีการแกแคน ขมขู คุกคามหรือกลั่น แกลงผูแจงเบาะแส โดยองคการตาง ๆ จะตองแสดงใหเห็น
สถานะและสภาพการทํางานของผูแจงเบาะแสนั้นเหมือนเดิม
- การปกปองผูแจงเบาะแสแตกตางจากเดิม คือ ในอดีตการปกปองจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การแกแคนหรือกลั่นแกลงเกิดขึ้นแลว แตในปจจุบันแมผูแจงเบาะแสคิดวาตนเองจะถูกแกแคนก็จะ
ไดรับการปกปองเชนกัน
- ในอดีตองคการที่ไมใหความรวมมือในการสงเอกสารเพื่อการสอบสวนจะไมไดรับ
การลงโทษ แตในปจจุบันจะไดรับการลงโทษโดยปรับไมเกิน 10,000 ดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้ถามี
การแก แ ค น ต อ ผู แ จ ง เบาะแสเกิ ด ขึ้ น จะถื อ ว า หั ว หน า องค ก ารเป น อาชญากรรมและปรั บ ไม เ กิ น
10,000 ดอลลารสหรัฐดวยเชนกัน
ผลจากการใชมาตรการนี้ทําใหบ ริษัทภาคเอกชนริเริ่มโครงการแจงเบาะแสดว ย
ตัวเองขึ้นมา และผูแจงเบาะแสไดจัดตั้ง “Gathering of Whistleblowers” ขึ้นมา เพื่อให
ขอเสนอแนะในการแจงเบาะแสและรวมถึงการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการแกแคน ความสําคัญ
ของมาตรการนี้อยูที่การปกปองและปองกันผูแจงเบาะแสมากกวาการเยียวยาหรือการชดเชยใหจาก
การแกแคนที่เกิดขึ้น
สําหรับการใหรางวัลจูงใจแกผูแจงเบาะแสนั้น นอกจากจะใหแกผูแจงเบาะแสเปน
เงินรางวัลมูลคาไมเกิน 2 ลานดอลลารสหรัฐแลวในขณะนี้ยังมีการพิจารณาวาจะขยายขอบเขตการให
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รางวัลแกคนที่ใหความชวยเหลือในการสอบสวนหรือตรวจสอบดวย รวมทั้งพิจารณาดวยวาควรใหเงิน
ทดแทนแกผูแจงเบาะแสที่ไดรับผลกระทบจากการแกแคน
3.5.3.2 การสํารวจการทุจริต โดย KICAC ไดจัดทําการประเมินความเที่ยงธรรม
(Integrity Evaluation : IE) เนื่องจากเห็นวา CPI (Corruption Perception Index) นั้นแมจะเปน
ดั ช นี ที่ ดี แ ต ก็ ยั ง มี ข อ บกพร อ งอยู เช น เน น การสํา รวจกลุ ม ตัว อย า งที่ เ ปน นั ก ธุ ร กิ จ นั ก วิ จั ย และ
นั กวิ เคราะห ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ สถาบั น ระหวา งประเทศ ซึ่ งทํ าใหไ มได รับ ขอ มูล จากผูรั บ บริก ารและ
นอกจากนี้ยังเปนดัชนีวัดความรับรู (Perception) ซึ่งอาจแตกตางจากการเปนจริง นอกจากนี้ CPI ยัง
ไมไดบงชี้พื้นที่และระดับของการทุจริต
ดังนั้น KICAC จึงทําการสํารวจโดยใช IE ซึ่งเปนการสํารวจที่ประชาชนเกาหลีใต
สามารถประเมิ น ความเที่ ย งธรรมของสถาบั น ที่ใ หบ ริ การสาธารณะตา ง ๆ โดยมีก ารสํ ารวจจาก
ประสบการณตรงของประชาชนที่มีตอหนวยงานของรัฐบาลกลาง องคกรปกครองทองถิ่น สํานักงาน
การศึ ก ษา และองค ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารสาธารณะต า ง ๆ ซึ่ ง เป น การสํ า รวจทางโทรศั พ ท โ ดย
หนวยงานพิเศษ ในป ค.ศ. 2005 KICAC ไดทําการสํารวจการทุจริตใน 1,330 เรื่อง และใน 325
หนวยงาน ผลการสํารวจถูกเผยแพรผานสื่อซึ่งทําใหหนวยงานภาคสาธารณะตาง ๆ แขงขันกันเพื่อให
อัน ดั บของตนเองดี ขึ้น ทั้ งนี้ ในป จ จุ บัน KICAC ยังใหความชว ยเหลือแก Indonesian AntiCorruption Agency (KPK) ในการทําสํารวจแบบ IE นี้
3.5.3.3 ประมวลจริ ย ธรรม (Code of Conduct) โดย KICAC ได เ สนอการ
ตรวจสอบการทุจริตในการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อใหเกิด
แนวทางจริยธรรมสําหรับเจาหนาของรัฐ ACRC (KICAC เดิม) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรม
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 วาสิ่งใดที่เจาหนาที่ของรัฐควรทําหรือไมควร
ทํา ซึ่งมีผลทําใหหนวยงานรัฐตองออกประมวลจริยธรรมของตนเอง โดย ACRC จะเปนผูตรวจสอบ
การดําเนินการและการละเมิดประมวลจริยธรรมของแตละหนวยงานเพื่อปองกันการใหของขวัญและ
การเลี้ยงตอนรับที่มีมูลคาเกินควร โดยประมวลจริยธรรมนี้ควรจะเปนมาตรการทางจริยธรรมที่มีความ
เขมงวดกวากฎหมาย โดยเนื้อหาของประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐมีดังนี้
การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมโดยไมเกิดการทับซอนในผลประโยชน เพื่อไมให
เกิดความลําเอียง รวมถึงการปองกันการเรียกรองจากนักการเมืองและจากพวกพองของตนเอง
การหามการใหและรับสิ่งตอบแทนอันมิควร ซึ่งก็คือการหามการใชอํานาจหนาที่
ในด า นข อ มู ล หรื อ การเงิ น เพื่ อ ได ม าซึ่ ง ประโยชน ส ว นตน และห า มไม ใ ห ใ ช ส มบั ติ ส าธารณะเพื่ อ
ประโยชนของตนเอง รวมถึงการหามรับเงินและสิ่งมีคาอื่น ๆ
การสรางบรรยากาศที่นาทํางานใหกับขาราชการโดยการหามในเรื่องราวในทางลบ
เชน การยืมเงินอยางไมเหมาะสม การรายงานการไปใหบริการทางวิชาการภายนอก การรับเงินใน
เทศกาลตาง ๆ
มาตรการตอตานการละเมิดประมวลจริยธรรม เชน ใหมีการรายงานการละเมิด
และมีการลงโทษทางวินัย
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3.5.3.4 การสรางเครือขายระหวางภาครัฐและภาคอื่น ๆ ในการตอตานการทุจริต
โดยริ่เริ่มโครงการ K-PACT ซึ่งเปนครั้งแรกที่มีการริเริ่มสรางความโปรงใสในเกาหลีใตโดยทางภาค
ประชาสังคมและมีหลายภาคสวนจากสังคมมาเปนหุนสวน โดยแตละภาคสวนมีสวนเกี่ยวของดังนี้
ในภาครัฐ ตองมีรัฐบาลที่โปรงใสและมีการสถาปนาระบบการตอตานการทุจริต
โดยแก ไขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกั บ การทุจ ริต การทําใหส ถาบัน ภาครัฐ มีพื้ น ฐานในการสรางความ
เขมแข็งในความเที่ยงธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และการใหสัตยาบันแก UN Convention Against
Corruption ผลงานในทางปฏิบัติงาน K- PACT ไดแก การรางกฎหมายเพื่อตรวจสอบองคการบริการ
สาธารณะและมีการใชมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสตามพระราชบัญญัติตอตานการทุจริตใหเขมแข็ง
ขึ้น
ในภาคการเมือง จะตองมีการเมืองที่ใสสะอาดและรับผิดชอบตอประชาชน ซึ่งจะ
มีกระบวนการตาง ๆ เชน การปรับปรุงเชิงสถาบันใหเกิดการปองกันการใชอํานาจในทางที่ผิดในสิทธิที่
ปลอดจากการจับกุมของนักการเมือง เสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมาธิการรัฐสภาดาน
จริยธรรม ปฏิรูปกฎหมายและระเบียบเพื่อเพิ่มความโปรงใสในการใหเงินอุดหนุนทางการเมือง รวมถึง
ดําเนิ น การกั บ การล็ อบบี้ที่ผิ ดกฎหมาย โดยมีการออกกฎหมายยึดเงิน อุดหนุน ทางการเมืองที่ผิด
กฎหมาย และมีการแกกฎหมายไมใหสมาชิกสภานิติบัญญัติดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่งตําแหนง และ
จัดตั้ง K-PACT ของสภานิติบัญญัติ
ในภาคธุร กิ จ ต อ งมี ก ารบริ ห ารจั ดการที่มี จ ริ ย ธรรมและมี ก ารเสริ ม สร างการ
บริหารงานที่โปรงใสใหเกิดขึ้นในระบบตลาดและในบริษัทโดยมีมาตรการตาง ๆ เชน การสรางความ
โปร ง ใสในระบบบั ญ ชี โ ดยมี ก ารตรวจสอบจากกรรมการอิ ส ระ สร า งหลั ก ประกั น โดยการมี
กรรมการบริห ารจากภายนอก โดยมีผ ลในการปฏิบัติคือ สมาพัน ธอุตสาหกรรมแหงเกาหลี และ
สถาบันของภาคเอกชนอื่น ๆ ไดมีบทบาทนําในการเสริมสรางบรรษัทธรรมาภิบาลและสงเสริมใหเกิด
ประมวลจริยธรรมของบรรษัทและทําใหเกิดการบริหารงานแบบมีจริยธรรมระหวางบรรษัทใหญ ๆ ที่
รวมตกลงกัน
ในภาคประชาสังคม จะเนนการสรางเครือขายของความรวมมือและการมีสวนรวม
ในการตรวจสอบการทุจริตจากภาคประชาชน โดยมีมาตรการตาง ๆ เชน การออกกฎบัตรสําหรับภาค
ประชาชนที่เปนแนวทางของการปฏิบัติในการตอตานการทุจริต และมีการเรียกรองใหออกกฎหมายที่
ออกแบบใหเกิดระบบการมีสวนรวมจากพลเมือง ซึ่งภาคประชาสังคมมีบทบาทนําในการลงนามใน KPACT ทั้งในดานของพื้นที่และประเด็นตาง ๆ ในการตอตานการทุจริต เชน การกอสราง การเงิน และ
การศึกษา ผลในการปฏิบัติคือ แรงกดดันเพื่อให K-PACT มีการดําเนินการเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
สวนที่สําคัญยิ่งใน K-PACT คือ การสรางองคการรองรับที่เปนรูปธรรม กลาวคือ
การจัดตั้ง สภา K-PACT เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบในสิ่งที่ภาคตาง ๆ ตกลงรวมกันทํา โดยสภานี้มี
โครงสร างในแนวดิ่ งประกอบด ว ยการประชุมใหญทั่วไป และมีคณะกรรมการกํากับ ดูแล ซึ่งจะมี
คณะกรรมการบริหารรองรับโดยมีสํานักงานเลขานุการคอยชวยเหลือ และมีโครงสรางในแนวราบ
ขนานไปกับคณะกรรมการบริหารคือในแตละภาคจะมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของตนเอง
โดยมี ครบทุ กภาคส ว นทั้ งภาครั ฐ ภาคการเมือง ภาคธุร กิจ ภาคประชาสังคม และภาคอื่น ๆ ซึ่ ง
อนุกรรมการในแตละภาคจะเปนกลไกในการดําเนินงานในแตละสวนของตนเอง อนุกรรมการภาครัฐ
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จะดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับองคกรปกครองทองถิ่นและองคการที่เกี่ยวของกับภาครัฐ อนุกรรมการภาค
การเมืองจะดูแลจริยธรรมของสมาชิกสภา การใหเงินสนับสนุนทางการเมือง และการออกกฎหมาย
เกี่ยวของกับ K-PACT อนุกรรมการภาคเอกชน จะมีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีจริยธรรม การ
มีระบบบัญชีที่โปรงใส บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคมของบรรษัท อนุกรรมการภาค
ประชาสังคมจะมีบทบาทดานการมีสวนรวมของของประชาชนและการใหการศึกษาเกี่ยวกับความ
โปรงใส สวนอนุกรรมการดานอื่น ๆ จะดูแลเรื่องการศึกษา แรงงาน การเงิน และการปรึกษาทาง
กฎหมาย
การใหเงินสนับสนุนการดําเนินการของ K-PACT นั้นมาจากรัฐบาล รัฐสภา และ
ภาคธุรกิจ โดยอัตราสวน 1/4 1/4 และ 2/4 ตามลําดับ สวนภาคประชาสังคมไมตองใหเงิน
สนับสนุน
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ตารางที่ 4 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้ง 5 ประเทศ
ประเทศ

รูปแบบคอรรัปชัน

นิวซีแลนด

การลักทรัพยและ
ทรัพยสินอื่น ๆ ของ
องคกร และการขอ
เบิกคาใชจายและการ
จายคาตอบแทนที่ไม
ถูกตอง

สิงคโปร

• การทุจริตของ
ภาคเอกชน
• การที่รัฐมนตรีหรือ
ขาราชการระดับสูง
รับเงินใตโตะในการ
ประกวดราคา หรือ
ใหสัมปทาน

หนวยงานหลัก

ปจจัยสําคัญ

มาตรการเชิงปราบปราม

• ระบบที่มีความยึดมั่น
ในคุณธรรม
• การสื่อสารเกี่ยวกับ
นโยบายปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และความเสี่ยงที่
เกี่ยวของอยางชัดเจน
และสม่ําเสมอ

Corruption
Practices
Investigation
Bureau (CPIB) มี
หนาที่สืบสวน
สอบสวน ออก
มาตรการปองกัน
คอรรัปชัน ทั้งภาครัฐ

• ความมั่นคงทาง
การเมือง
• ความมุงมั่นทาง
การเมืองและการ
ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ของผูนํา
• ระดับการพัฒนาของ
เศรษฐกิจและสังคม

• การที่ CPIB มีอํานาจ
อยางเต็มที่ รวมถึงจับกุม
โดยไมตองมีหมายจับจาก
ศาล
• การเชือดไกใหลิงดูโดย
เลือกเฉพาะคดีที่ใหญและ
ดําเนินคดีกับปลาตัวใหญ
กอน

มาตรการเชิงปองกัน
• การตรวจสอบ
คาใชจายของเจาหนาที่
อยางใกลชิด
• วัฒนธรรมการรายงาน
การทุจริต และทราบวา
การรายงานดังกลาวจะ
ไดรับการตอบสนอง
อยางจริงจัง
• การมีศูนยรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริต และ
การปองกันผูรองเรียน
• กฎหมายการปกปอง
ผูใหขอมูล
• การปกปองผูแจง
เบาะแส โดยใช
เทคโนโลยี

มาตรการเชิงสนับสนุน

• การจัดทําการสํารวจจาก
ผูใชบริการภายนอกโดย
CPIB
• การจัดทําการสํารวจการ
รับรูของสาธารณะโดย CPIB
• การปฏิรูประบบราชการ
ลดขั้นตอนการทํางาน
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ประเทศ

รูปแบบคอรรัปชัน

หนวยงานหลัก
และเอกชน เปน
สวนหนึ่งของระบบ
ยุติธรรม ตั้งแต
1952

ปจจัยสําคัญ
•การมีกฎหมายที่
เขมงวดและใชไดจริง

มาตรการเชิงปราบปราม
• กลยุทธเนนทางภาครัฐ
และเอกชนเพราะเกี่ยวพัน
กันอยางแยกไมออก
• การเอาผิดกับทั้งผูรับรู
การทุจริตที่ไมแจงความ
และผูรับสินบนแทนผูอื่น

มาตรการเชิงปองกัน
• การมีประมวล
จริยธรรมและขอบังคับ
เรื่องผลประโยชนทับ
ซอนในคูมือขาราชการ
• ประมวลจริยธรรมของ
รัฐมนตรี และขอปฏิบัติ
ของรัฐมนตรีในการ
เกี่ยวของกับธุรกิจเอกชน
รวมถึงขอหามปฏิบัติหลัง
เกษียณ
• การเปดเผยขอมูล
ทรัพยสินของขาราชการ
ทุกคน
• การตั้งเงินเดือน
ขาราชการไวสูงเทา
เอกชน

มาตรการเชิงสนับสนุน
• การฝกอบรมขาราชการ
เพื่อปลูกฝงคานิยมใหมี
คุณธรรมสูง
• การสรางเครือขายระหวาง
หนวยงานภาครัฐอยาง
ครอบคลุม
• การใหคําแนะนําและ
การศึกษาแกพลเมือง
ทุกกลุม
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ประเทศ
ฮองกง

รูปแบบคอรรัปชัน
การทุจริตของ
ภาคเอกชน
การที่ขาราชการรับ
เงินใตโตะ

หนวยงานหลัก
Independent
Commission
Against Corruption
(ICAC) มีหนาที่
สอบสวน ปองกัน
และใหการศึกษาแก
ประชาชนเพื่อปลูกฝง
คานิยมและ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ปจจัยสําคัญ

มาตรการเชิงปราบปราม

มาตรการเชิงปองกัน

มาตรการเชิงสนับสนุน

• รัฐบาลใหการ
• ICAC มีกฎหมายที่
สนับสนุน
เกือ้ หนุน และมอบอํานาจ
• เจาหนาที่ของรัฐ
ในการปราบปราม
ระดับสูงใหความ
ตระหนักและตั้งใจจริง
จะแกปญหา ซึ่งเห็นวา
เปนปญหาเชิง
โครงสรางที่จะตองใช
เวลาแกไขอยาง
ตอเนื่อง
• การมีกฎหมายที่
เขมงวดและใชไดจริง

• การปกปองผูแจง
เบาะแส
• การมีประมวล
จรรยาบรรณหรือ
จริยธรรมในองคกร
• การใหความศึกษาเพื่อ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และปลูกฝงคานิยม
ตอตานคอรรัปชัน

• รัฐบาลฮองกงใหการ
สนับสนุน ICAC ในดาน
งบประมาณและทรัพยากร
อื่นๆ ที่แสดงถึงความมุงมั่น
ในการแกปญหาคอรรัปชัน
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ประเทศ
ญี่ปุน

รูปแบบคอรรัปชัน
• การฮั้วการประมูล
ระหวางนักการเมือง
ขาราชการระดับสูง
และธุรกิจขนาดใหญ
• ปญหาผลประโยชน
ทับซอนกับการใหสิทธิ
พิเศษทางการคา
• ปญหาการ
แลกเปลี่ยน
ผลประโยชนเพื่อ
ตําแหนงการงาน

หนวยงานหลัก
ไมมีหนวยงานพิเศษ
แตอาศัยหนวยงาน
ตํารวจ อัยการ และ
Fair Trade
Commission โดย
อัยการมีหนวยงาน
พิเศษตามเมืองใหญ
เพื่อคดีที่ซับซอน มี
อํานาจทั้งสืบสวน
สอบสวน และจับ

ปจจัยสําคัญ
• การตื่นตัวขององคกร
ภาคประชาสังคม
• ระดับการพัฒนาของ
เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม

มาตรการเชิงปราบปราม
• กฎหมายปองกันการ
แขงขันที่ไมยุติธรรม
• กฎหมายการคาที่
ยุติธรรม
• Anti-Monopoly Law
ตามมาตรฐาน OECD

เกาหลีใต

ความสัมพันธเชิง
อุปถัมภระหวาง
รัฐบาลและเอกชน
ขนาดใหญ

Anti-Corruption
and Civil Rights
Commission of
Korea (ACRC) เกิด
จากการรวม KIKAC
กับหนวยงานอื่น

• กฎหมายการตอตาน
การคอรรัปชัน
(2001)
• การตั้งคณะกรรมการ
พิเศษประจําสํานัก
ประธานาธิบดี
• การตื่นตัวขององคกร
ภาคประชาสังคม

• เนนปญหาคอรรัปชันใน
ขาราชการระดับสูง
• การเชือดไกใหลิงดูโดย
สามารถเอาผิดกับ
นักการเมืองระดับสูงได
สําเร็จ

มาตรการเชิงปองกัน
• กฎหมายทางดาน
จริยธรรมระดับชาติ
(2000) สําหรับ
ขาราชการและ
นักการเมือง
• กฎหมายกํากับเงินทุน
ของพรรคการเมืองและ
การพฤติกรรมในการ
เลือกตั้ง
• กฎหมายการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร (1999)

มาตรการเชิงสนับสนุน
• การปฏิรูประบบราชการ
เชน Privatization,
Regionalization
• การสํารวจการทุจริตโดย
Citizen’s Ombudsmen
Group
• การจัดลําดับความโปรงใส
ของหนวยงานรัฐโดยองคกร
เอกชน
• Japanese Corporate
Law ที่มีมาตราใหปลูกฝง
การตอตานการทุจริตใน
องคกรเอกชน
• หนวยงานของรัฐตองมี • การสํารวจการทุจริต
ประมวลจริยธรรม
• การสรางเครือขายกับ
• การปกปองและให
เอกชนและประชาสังคมของ
รางวัลแกผูแจงเบาะแส K-PACT
• ประชาชนเรียกรองใหมี • การรวมมือกับองคกร
การตรวจสอบบัญชีหรือ พัฒนาเอกชนดานการศึกษา
การทํางานของ
• การสรางเครือขายกับ
หนวยงานรัฐได
ตางประเทศ

108
จากการศึกษาการทุจริตคอรรัปชัน และแนวทางและวิธีการปองกันและปราบปรามคอรรัป
ชันในตางประเทศ เชน นิวซีแลนด สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งเปนประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน ซึ่งจะมีแนวทางคลาย ๆ กัน คือ 1)
การออกกฎหมาย พรอมทั้งยุทธศาสตรมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามอยางใกลชิด 2) การ
สรางคานิยมของประชาชน 3) การใหมีองคกรอิสระเปนองคกรที่มีอํานาจและมีบทบาทสูงในการ
ปราบปรามคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส 4) การทําใหรัฐมีความโปรงใสและความเปดเผย
โดยการที่ประชาชนมีสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสาร และการเขาไปมีสวนรวม 5) ความตั้งใจจริงในการ
แกไขปญหาคอรรัปชัน

๑๐๙
บทที่ 4
การทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง
4.1 ขอมูลการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง
คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลในอดีตเกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐใน
หน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ได แ ก สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง กรมธนารั ก ษ
กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ สํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ โดยรวบรวมข อ มู ล ตั้ ง แต ป
พ.ศ. 2551-2555 สรุปไดดังนี้
4.1.1 สรุปขอมูลเกี่ยวกับกรณีการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลังที่มี
การดําเนินการทางวินัย
ตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับกรณีการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง
ที่มีการดําเนินการทางวินัยจําแนกตามระดับตําแหนง
ป
(พ.ศ.)

ระดับตําแหนง/จํานวน (คน)
ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
1

ชํานาญการ/
ชํานาญงาน
-

ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส
-

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป*
-

1
1

1
2

-

-

-

1

1

-

รวม
2553

1
1

4
-

1
-

-

รวม
2554

1
1

-

-

-

2551
รวม
2552

รูปแบบการทุจริตคอรรัปชัน
(หากระบุได)
ใชตําแหนงหนาที่แอบอางวาสามารถใหซื้อ
รถยนตของกลางได โดยไมผานการประมูลขาย
ทอดตลาด
ยักยอกทรัพยสินของทางราชการ
นําเงินภาษีที่จัดเก็บไดใชประโยชนสวนตัว
เรียกรับผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองและผูอื่น
ใชตําแหนงหนาที่แอบอางรับสินคาจากคลังเก็บ
สินคา
ใชตําแหนงหนาที่แอบอางวาสามารถใหซื้อ
รถยนตของกลางได โดยไมผานการประมูลขาย
ทอดตลาด

๑๑๐
ป
(พ.ศ.)

รวม
2555

รวม

ระดับตําแหนง/จํานวน (คน)
ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
-

ชํานาญการ/
ชํานาญงาน
-

ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส
1

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป*
-

1

-

-

-

2
-

1

1
-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

3

2

-

รูปแบบการทุจริตคอรรัปชัน
(หากระบุได)
ยักยอกทรัพยสินของทางราชการ
มีหนาที่บันทึกขอมูลการคืนภาษีไดบันทึกขอมูล
เท็จเพื่อขอคืนภาษีโดยทุจริต

นําเงินสงเขาบัญชีเงินคงคลัง
ไมครบถวน
เจาหนาที่การเงินไมจดั ทําบัญชีรับ-จายเงินให
ถูกตอง และนําสงเงินไมถูกตอง
การปลอมปนเหรียญกษาปณจนทําใหเหรียญ
กษาปนขาดหาย
การเบิกคาใชจายในการดําเนินทางไปราชการ
เปนเท็จ
นําเงินภาษีที่จัดเก็บไดไปใชประโยชนสวนตน

รวม
6
7
4
0
ทั้งหมด
หมายเหตุ * ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ไดแก ระดับทักษะพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ อํานวยการระดับตน/สูง และบริหารระดับตน/สูง

ที่มา : สรุปขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง วันที่ 25 มีนาคม 2556

จากขอมูลในอดีตเกี่ยวกับกรณีการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง ปรากฏ
วาสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ รายงานวา ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2555 ไมมีเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
ทั้งนี้ หนวยงานที่มีเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการ ใน 5 ปที่ผานมา
ไดแก กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งมี
จํา นวนเจ า หน า ที่ ที่กระทํ า การทุ จ ริตคอรรัป ชัน และมีการดําเนิน การทางวินัย ในป พ.ศ. 2551
จํานวน 1 ราย ป พ.ศ. 2552 จํานวน 6 ราย ป พ.ศ. 2553 จํานวน 1 ราย ป พ.ศ. 2554 จํานวน
3 ราย และป พ.ศ. 2555 จํานวน 6 ราย ซึ่งระดับตําแหนงที่พบวา มีการกระทําการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการ มากที่สุด คือ ระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 7 ราย รองลงมาคือ ระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน จํานวน 6 ราย และระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 4 ราย

๑๑๑
สํา หรั บรู ป แบบการทุ จ ริ ตคอรรัปชัน ที่มีจํานวนมาก ไดแก การนําเงินภาษีที่จัดเก็บ ไดใช
ประโยชนสวนตัวหรือนําเงินสงเขาบัญชีไมครบไมถูกตอง การใหตําแหนงหนาที่แอบอางเพื่อประโยชน
ตนเอง การยักยอกทรัพยสินของทางราชการ รองลงมาเปนรูปแบบการบันทึกขอมูลการคืนภาษีเท็จ
เรียกรับผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย การเบิกคาใชจายเปนเท็จ และการปลอมปน
เหรียญกษาปณ
4.1.2 สรุปขอมูลเกี่ยวกับกรณีการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลังที่มีการ
ดําเนินการทางวินัยจําแนกตามหนวยงาน ดังนี้
4.1.2.1 กรมบัญชีกลาง
ตารางที่ 6 ขอมูลสถิติการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐในกรมบัญชีกลาง
ที่มีการดําเนินการทางวินัยจําแนกตามระดับตําแหนง
ป
(พ.ศ.)

ระดับตําแหนง/จํานวน (คน)
ชํานาญการ/
ชํานาญการ
ชํานาญงาน
พิเศษ/อาวุโส
-

2551
2552
2553

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
-

2554
2555

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

0

2

2

0

รวม

รูปแบบการทุจริต
คอรรัปชัน

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป
-

-

-

-

นําเงินสงเขาบัญชีเงินคงคลัง
ไมครบถวน
การปลอมปนเหรียญกษาปณจน
ทําใหเหรียญกษาปณขาดหาย
การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการเปนเท็จ

ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบัญชีกลาง วันที่ 25 เมษายน 2556
จากตารางดังกลาวขางตน กรมบัญชีกลางมีเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่
ราชการ ใน 5 ปที่ผานมา พบวามีเฉพาะป พ.ศ. 2555 โดยขาราชการระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน
จํานวน 2 ราย และระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 2 ราย ซึ่งรูปแบบการทุจริตคอรรัปชัน
สวนใหญของกรมบัญชีกลาง คือ การปลอมปนเหรียญกษาปณจนทําใหเหรียญกษาปณขาดหาย
รองลงมาคื อ นํ าเงิ น ส งเข า บั ญ ชี เงิ น คงคลังไมครบถว น และการเบิกคาใชจายในการเดิน ทางไป
ราชการเปนเท็จ

๑๑๒
4.1.2.2 กรมศุลกากร
ตารางที่ 7 ขอมูลสถิติการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐในกรมศุลกากร
ที่มีการดําเนินการทางวินัยจําแนกตามระดับตําแหนง
ป
(พ.ศ.)

ระดับตําแหนง/จํานวน (คน)
ชํานาญการ/ ชํานาญการ
ชํานาญงาน พิเศษ/อาวุโส
-

2551

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
1

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป

2552
2553

1

-

-

-

2554

1

-

-

-

2555

1

-

-

-

รวม

4

0

0

0

-

รูปแบบการทุจริต
คอรรัปชัน
ใชตําแหนงหนาที่แอบอางวาสามารถ
ใหซื้อรถยนตของกลางได โดยไมผา น
การประมูลขายทอดตลาด
ใชตําแหนงหนาที่แอบอางรับสินคา
จากคลังเก็บสินคา
ใชตําแหนงหนาที่แอบอางวาสามารถ
ใหซื้อรถยนตของกลางได โดยไมผา น
การประมูลขายทอดตลาด
เจาหนาที่การเงินไมจดั ทําบัญชีรับจายเงินใหถูกตอง และนําสงเงินไม
ถูกตอง

ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร วันที่ 25 มีนาคม 2556
จากตารางดังกลาวขางตน กรมศุลกากรมีเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการ ใน 5 ปที่ผานมา พบวา ป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 - 2555 โดยในปดังกลาว
เปนขาราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน ปละจํานวน 1 ราย ซึ่งรูปแบบการทุจริตคอรรัปชันสวน
ใหญของกรมศุ ลกากร คือ ใชตําแหนงหนาที่แอบอางเพื่อหาผลประโยชนใหตนเอง รองลงมาคือ
เจาหนาที่การเงินไมจัดทําบัญชีรับ-จายเงินใหถูกตอง และนําสงเงินไมถูกตอง

๑๑๓
4.1.2.3 กรมสรรพสามิต
ตารางที่ 8 ขอมูลสถิติการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐในกรมสรรพสามิต
ที่มีการดําเนินการทางวินัยจําแนกตามระดับตําแหนง
ป
(พ.ศ.)
2551
2552
2553
2554
2555
รวม

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
0

ระดับตําแหนง/จํานวน (คน)
ชํานาญการ/ ชํานาญการ
ชํานาญงาน พิเศษ/อาวุโส
1
1
1
1

รูปแบบการทุจริต
คอรรัปชัน

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป
-

-

ยักยอกทรัพยสินของทางราชการ

-

ยักยอกทรัพยสินของทางราชการ

-

0

ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต วันที่ 20 มีนาคม 2556
จากตารางดังกลาวขางตน กรมสรรพสามิตมีเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการ ใน 5 ปที่ผานมา พบวา ป พ.ศ. 2552 เปนขาราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ราย และ พ.ศ. 2554 เปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 1 ราย ซึ่ง
รูปแบบการทุจริตคอรรัปชันสวนใหญของกรมสรรพสามิต คือ ยักยอกทรัพยสินของทางราชการ
4.1.2.4 กรมสรรพากร
ตารางที่ 9 ขอมูลสถิติการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐในกรมสรรพากร
ที่มีการดําเนินการทางวินัยจําแนกตามระดับตําแหนง
ป
(พ.ศ.)

ระดับตําแหนง/จํานวน (คน)
ชํานาญการ/
ชํานาญการ
ชํานาญงาน พิเศษ/อาวุโส
-

2551

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
-

2552

1

2

-

-

2553

-

-

-

-

2554

1

-

-

-

2555

-

1

-

-

รวม

2

3

0

0

รูปแบบการทุจริต
คอรรัปชัน

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป
-

นําเงินภาษีที่จัดเก็บไดไปใช
ประโยชนสวนตัว
มีหนาที่บันทึกขอมูลการคืน
ภาษีไดบันทึกขอมูลเท็จเพื่อขอ
คืนภาษีโดยทุจริต
นําเงินภาษีที่จัดเก็บไดไปใช
ประโยชนสวนตน

ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร วันที่ 19 มีนาคม 2556

๑๑๔
จากตารางดังกลาวขางตน กรมสรรพากรมีเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริตคอรรัปชันใน
หนาที่ราชการ ใน 5 ปที่ผานมา พบวา ป พ.ศ. 2552 เปนขาราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ราย และระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 2 ราย ป พ.ศ. 2554 เปนขาราชการ
ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย และ พ.ศ. 2555 เปนขาราชการระดับชํานาญการ/
ชํานาญงาน จํานวน 1 ราย ซึ่งรูปแบบการทุจริตคอรรัปชันสวนใหญของกรมสรรพากร คือ นําเงินภาษี
ที่จัดเก็บไดไปใชประโยชนสวนตัว รองลงมาคือมีหนาที่บันทึกขอมูลการคืนภาษีไดบันทึกขอมูลเท็จเพื่อ
ขอคืนภาษีโดยทุจริต
4.1.2.5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ตารางที่ 10 ขอมูลสถิติการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐในสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่มีการดําเนินการทางวินัยจําแนกตามระดับตําแหนง
ป
(พ.ศ.)

ระดับตําแหนง/จํานวน (คน)
ชํานาญการ/
ชํานาญการ
ชํานาญงาน พิเศษ/อาวุโส
-

2551

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
-

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป
-

2552

-

1

1

-

2553
2554

-

-

-

-

2555
รวม

0

1

1

0

รูปแบบการทุจริต
คอรรัปชัน

เรียกรับผลประโยชนอันมิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายเพื่อประโยชน
ของตนเองและผูอื่น

-

ที่มา : สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 18 มีนาคม 2556
จากตารางดังกลาวขางตน สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีเจาหนาที่ที่กระทําการทุจริต
คอรรัปชันในหนาที่ราชการ ใน 5 ปที่ผานมา พบวา มีเฉพาะป พ.ศ. 2552 โดยขาราชการระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 1 ราย และระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 1 ราย ซึ่ง
รูปแบบการทุจริตคอรรัปชัน คือ เรียกรับผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อประโยชน
ของตนเองและผูอื่น
ดังนั้น จากกรณีการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลังดังกลาว
คณะผูวิจัยเห็นวา รูปแบบการคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลังเปนรูปแบบของการ
ทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ เปนการใชอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะของเจาหนาที่
รัฐเพื่อประโยชนใหแกตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยมีลักษณะที่สอดคลอง
กับผลการศึกษาของจําทูล กองเสาร และคณะ (2515) ที่กําหนดลักษณะการคอรรัปชันวา (1) ฝา
ฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน โดยมีเจาหนาที่ราชการรูเห็นเปนใจ (2) ยักยอก เบียดบัง โดยใชอํานาจ
หนาที่การงานยักยอกเงินงบประมาณ (3) ปลอมแปลงหรือกระทําอันเปนเท็จ

๑๑๕
4.2 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลในอดีตเกี่ยวกับสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันใน
หนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยรวบรวมขอมูลตั้งแตป
พ.ศ. 2553-2555 และจําแนกตามระดับตําแหนง ดังนี้
4.2.1 สถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐจําแนก
ตามหนวยงาน
จากขอมู ลในอดี ตเกี่ ย วกับ สถิติเรื่องรองเรีย นเกี่ยวกับ การทุจ ริตคอรรัป ชัน ในหนา ที่
ราชการของเจาหนาที่รัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ปรากฏวาสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รายงานวา ตั้งแตป
พ.ศ. 2553-2555 ไมมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
และสําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีเรื่องรองเรียนดังกลาว ไดแก
4.2.1.1 กรมบัญชีกลาง
ตารางที่ 11 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
ในกรมบัญชีกลาง
ป
(พ.ศ.)

เรื่องรองเรียน

2553

1. รองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ขาราชการสํานักงานคลังจังหวัด
ประพฤติตนเสื่อมเสียเกี่ยวกับประเด็น
ชูสาว
2. รองเรียนคลังจังหวัดปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบตัดโควตาสลากกินแบง
รัฐบาล
3. รองเรียนเอกสารการเบิกคาใชจาย
โครงการอบรมของขาราชการ
กรมบัญชีกลางไมถูกตอง

จํานวน (เรื่อง) / กลุมที่ถกู รองเรียน (ระดับตําแหนง)
ปฏิบัติการ/ ชํานาญการ/
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
ไม
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน การพิเศษ/
ขึ้นไป
ระบุ
อาวุโส
1
-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

๑๑๖
จํานวน (เรื่อง) / กลุมที่ถกู รองเรียน (ระดับตําแหนง)

ป
(พ.ศ.)

เรื่องรองเรียน

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน

ชํานาญการ/
ชํานาญงาน

2554

1. รองเรียนเกี่ยวกับกรณีเงินคงคลัง
ขาดจํานวนของสํานักงานคลังจังหวัด
2. รองเรียนกรณีเจาหนาทีส่ ํานักงาน
คลังจังหวัดประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนง และหาประโยชนสวนตัว
1. รองเรียนกรณีเจาหนาทีส่ ํานักงาน
คลังจังหวัดใชเวลาราชการไปหา
ประโยชนสวนตัว
รวม

-

2555

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป

-

ชํานาญการ
พิเศษ/
อาวุโส
-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

0

1

1

1

3

ที่มา : กองการเจาหนาที่ กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
จากตารางดังกลาวขางตน กรมบัญชีกลางมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ ใน 3 ปที่ผานมา พบวา มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง สรุปได
ดังนี้
ป พ.ศ. 2553 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 3 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 1 เรื่อง ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุ
ขาราชการที่ถูกรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง
ป พ.ศ. 2554 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูก
รองเรียน
ป พ.ศ. 2555 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงาน

ไม
ระบุ

๑๑๗
4.2.1.2 กรมศุลกากร
ตารางที่ 12 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
ในกรมศุลกากร
ป
(พ.ศ.)

เรื่องรองเรียน

2553

1. เรื่อง DSI แจงใหพิจารณากรณี
รองเรียนเจาหนาที่ดานฯ แมสอด
ทุจริตเงินชดเชยสินคาสงออก
1. รองเรียนขาราชการที่ดา น
สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร
ฉอโกง เรียกรองทรัพยสินผิดปกติ
เวลานําทรัพยสินเขาออก บางคน
คอรรัปชันแลวยังผูกพันกับ
การเมืองดวย
2. ขอใหตรวจสอบการเรียกรับเงิน
จาก ผูนําเขาสินคาดานฯ สุวรรณ
ภูมิ
3. รองเรียนเจาหนาทีม่ ีพฤติกรรม
ไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
และมีพฤติกรรมเรียกรับ
ผลประโยชน
4. ขอใหตรวจสอบเรื่องเงินใตโตะที่
จายกับกรมศุลกากร

2554

2555

จํานวน (เรื่อง) / กลุมที่ถกู รองเรียน (ระดับตําแหนง)
ปฏิบัติการ/ ชํานาญการ/ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
พิเศษ/
ขึ้นไป
อาวุโส
-

ไม
ระบุ
1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1. รองเรียนเจาหนาทีด่ านฯ
นครพนม ศภ.2 มีพฤติกรรมเรียก
รับเงิน
2. รองเรียนดานฯ สตูล ปลอยหอม
กระเทียมและสินคาหนีภาษีเขามา
ในราชอาณาจักร โดยใหเสียภาษี 1
ใบ แลวนํามาเวียนใชตลอด

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

รวม

0

0

0

0

7

ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร วันที่ 26 มิถุนายน 2556
จากตารางดังกลาวขางตน กรมศุลกากรมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ ใน 3 ปที่ผานมา พบวา มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด 7 เรื่อง สรุปได
ดังนี้

๑๑๘
ป พ.ศ. 2553 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน
ป พ.ศ. 2554 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 4 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน
ป พ.ศ. 2555 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน
4.2.1.3 กรมสรรพสามิต
ตารางที่ 13 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
ในกรมสรรพสามิต
ป
(พ.ศ.)
2553

2554

เรื่องรองเรียน
1. การบริหารงานบุคคล เชน
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การโยกยายตําแหนง
- การเลนพวกพอง

จํานวน (เรื่อง) / กลุมที่ถกู รองเรียน (ระดับตําแหนง)
ปฏิบัติการ/ ชํานาญการ/
ชํานาญการ
เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน พิเศษ/อาวุโส
ขึ้นไป

ไม
ระบุ

-

1
-

1

-

1
1
-

2. การเรียกรับสินบน
3. การจัดซื้อจัดจาง เชน
- การปรับปรุงระบบมาตรวัดฯ
- โครงการพัฒนาระบบ
- การขายทอดตลาดครุภณ
ั ฑชาํ รุด
4. การยักยอกของกลาง

-

-

1

-

8

-

3
1
-

-

1
-

1
1
1

5. การนําบิลเงินกูซื้อบานงานใชเบิก
คาเชาบาน

-

1

-

-

-

-

-

2
-

-

1
1
1

-

1
3
-

2
1
-

-

2
9
1
2

1
-

1
1

1
-

1

1
5

1. การบริหารงานบุคคล เชน
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การบริหารงานไมเปนธรรม
- การแอบอางชวยเหลือในการเขา
รับราชการ
2. การเรียกรับสินบน
3. ขม ขู รีดไถ
4. การยักยอกของกลาง
5. การหลอกจําหนายสินคาปลอม
แปลง
6. การยักยอกเงิน
7. พฤติกรรมไมเหมาะสม ปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ

๑๑๙
ป
(พ.ศ.)

เรื่องรองเรียน

2555

1. การบริหารงานบุคคล เชน
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การบริหารงานไมเปนธรรม
2. การเรียกรับสินบน
3. ขม ขู รีดไถ
4. การยักยอกและจําหนายของ
กลาง
5. การเบิกจายคาตอบแทนนอก
เวลาราชการ
6. การปฏิบัติหนาที่อยางไมเปน
ธรรม
7. พฤติกรรมไมเหมาะสม ปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ
รวม

จํานวน (เรื่อง) / กลุมที่ถกู รองเรียน (ระดับตําแหนง)
ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน

ชํานาญการ/
ชํานาญงาน

ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป

ไม
ระบุ

-

1
2

2
2
-

1
-

2
2
20
1
1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

1

2

17

12

3

65

ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต วันที่ 6 มิถุนายน 2556
จากตารางดังกลาวขางตน กรมสรรพสามิตมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ ใน 3 ปที่ผานมา พบวา มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด 99 เรื่อง สรุปได
ดังนี้
ป พ.ศ. 2553 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 22 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 6 เรื่อง ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 2 เรื่อง และระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน จํานวน 13 เรื่อง
ป พ.ศ. 2554 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 37 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง ระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 6 เรื่อง ระดับชํานาญ
การพิเศษ/อาวุโส จํานวน 6 เรื่อง และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุขาราชการ
ที่ถูกรองเรียน จํานวน 23 เรื่อง
ป พ.ศ. 2555 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 40 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง ระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 5 เรื่อง ระดับชํานาญ
การพิเศษ/อาวุโส จํานวน 4 เรื่อง และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุขาราชการ
ที่ถูกรองเรียน จํานวน 29 เรื่อง

๑๒๐
4.2.1.4 กรมสรรพากร
ตารางที่ 14 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
ในกรมสรรพากร

จํานวน (เรื่อง) / กลุมที่ถกู รองเรียน (ระดับตําแหนง)

ป
(พ.ศ.)

เรื่องรองเรียน

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน

ชํานาญการ/
ชํานาญงาน

ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป

ไม
ระบุ

2553

1. เรียกรับเงิน/ผลประโยชนโดยมิชอบ

-

5

1

2

4

2. ชวยหลบเลี่ยงภาษี
3. รับฝากเงินเพื่อชําระภาษีแตไม
ชําระให/ชําระไมครบ
4. ทุจริตการเชาสํานักงาน
5. ทุจริตการจางจัดสวนสํานักงาน
6. ทุจริตเงินฝกอบรม
7. ทุจริตเงินลวงเวลา
8. ทุจริตเงินคาเชาบาน
9. ขายเอกสารราชการโดยมิชอบ
1. เรียกรับเงิน/ผลประโยชน
โดยมิชอบ
2. ชวยหลบเลี่ยงภาษี
3. ทุจริตการเชาสํานักงาน
4. ทุจริตเงินคาตอบแทนการเรงรัด
ภาษีอากรคาง
1. เรียกรับเงิน/ผลประโยชน
โดยมิชอบ
2. ชวยหลบเลี่ยงภาษี
3. รับฝากเงินเพื่อชําระภาษีแตไม
ชําระให/ชําระไมครบ
4. ยักยอกเงินภาษีที่จัดเก็บได
5. ทุจริตเงินคาตอบแทนการสํารวจ
6. เรงรัดหนี้ภาษีโดยมิชอบ
รวม

-

2
1

-

-

4
-

-

1
2

2
1

1
-

1
1
1
-

-

1
-

-

1
-

1

-

1

2

2

5

-

1
1

-

-

3
1

0

1
1
17

1
7

1
7

21

2554

2555

ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร วันที่ 3 มิถุนายน 2556
จากตารางดังกลาวขางตน กรมสรรพากรมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ ใน 3 ปที่ผานมา พบวา มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด 52 เรื่อง สรุปได
ดังนี้

๑๒๑
ป พ.ศ. 2553 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 26 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 9 เรื่อง ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 3 เรื่อง และระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน 3 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน จํานวน 11 เรื่อง
ป พ.ศ. 2554 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 6 เรื่อง และรองเรียนขาราชการ ระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 3 เรื่อง ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 1 เรื่อง และระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง
ป พ.ศ. 2555 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 20 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงาน จํานวน 5 เรื่อง ระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 3เรื่อง และระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป จํานวน 3 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน จํานวน 9 เรื่อง
4.2.1.5 กรมธนารักษ
ตารางที่ 15 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
ในกรมธนารักษ

จํานวน (เรื่อง) / กลุมที่ถกู รองเรียน (ระดับตําแหนง)

ป
(พ.ศ.)

เรื่องรองเรียน

2553

-

2554

2555

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
-

ชํานาญการ/
ชํานาญงาน
-

ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส
-

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป
-

1. รองเรียนนายชางสํารวจอาวุโส
สํานักงานธนารักษพื้นที่ยะลา กระทํา
การอันมีลักษณะฉอโกงประชาชน

-

-

1

-

-

2. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบสัญญาจางเลขที่
278/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน
2552 ของสํานักงานธนารักษพื้นที่
อุบลราชธานี ปรากฏวา มีการเพิ่ม
คาจางใหผูรับจางสูงกวาความเปน
จริง
1. รองเรียนนายชางสํารวจ
ปฏิบัติงาน และนายชางสํารวจอาวุโส
สํานักงานธนารักษพื้นที่ราชบุรี เรียก
รับเงินจากผูเ ชาที่ราชพัสดุ จํานวน
14 ราย * เรื่องเดียวกัน
รวม

-

-

-

-

1

1*

-

1*

-

-

1

0

2

0

1

ที่มา : สํานักบริหารกลาง กรมธนารักษ วันที่ 4 มิถุนายน 2556

ไมระบุ
-

๑๒๒
จากตารางดังกลาวขางตน กรมธนารักษมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
ในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ ใน 3 ปที่ผานมา พบวา มีเรื่องรองเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง สรุปได
ดังนี้
ป พ.ศ. 2553 ไมมีเรื่องรองเรียน
ป พ.ศ. 2554 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง
ป พ.ศ. 2555 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง และรองเรียนขาราชการระดับ
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน และระดับชํานาญการพิเศษ/อาวุโส จํานวน 1 เรื่อง
4.2.1.6 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตารางที่ 16 ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ
ในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จํานวน (เรื่อง) / กลุมขาราชการที่ถูกรองเรียน (ระดับตําแหนง)

ป
(พ.ศ.)
2553
2554

2555

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน

ชํานาญการ/
ชํานาญงาน

ชํานาญการ
พิเศษ/อาวุโส

เชี่ยวชาญ
ขึ้นไป

ไม
ระบุ

1. การชดเชยดอกเบี้ยพันธบัตรออม
ทรัพยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 10

-

-

-

-

1

2. การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลของ
ธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองสาน
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการฟนฟู
เศรษฐกิจของไทย

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

รวม

0

0

0

0

3

เรื่องรองเรียน

ที่มา : สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
จากตารางดังกลาวขางตน สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตคอรรัปชันในหนาที่ราชการของเจาหนาที่รัฐ ใน 3 ปที่ผานมา พบวา มีเรื่องรองเรียน
ทั้งหมด 3 เรื่อง สรุปไดดังนี้
ป พ.ศ. 2553 ไมมีเรื่องรองเรียน
ป พ.ศ. 2554 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 2 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน
ป พ.ศ. 2555 มีเรื่องรองเรียน จํานวน 1 เรื่อง และไมระบุขาราชการที่ถูกรองเรียน

๑๒๓
ตารางที่ 17 ตัวอยางการดําเนินคดีในการทุจริตของเจาหนาที่สังกัดกระทรวงการคลัง
ลําดับ

เลขดําที่

ขอมูล
ผูถูกกลาวหา

พฤติการณ
ที่ถูกกลาวหา

ผลการดําเนินการ
ทางวินัย

51412506 นาง XXX
เบียดบังทรัพยของ ลงโทษตัดเงินเดือน
ทางราชการขณะที่ (ไดรับพระราชทาน
เจาหนาที่
ลางมลทิน)
ตนมีหนาที่ฯ
บริหารงาน
สรรพสามิต 7
สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
ชุมพร
2 51910782 นาย XXX
ยักยอกเงินภาษีอากร กรมสรรพากรมีคําสั่ง
เจาพนักงาน
ที่ตนมีหนาที่ในการ ที่ 227/2552 ลง
สรรพากรชํานาญ นําเงินสงคลังจังหวัด วันที่ 30 เมษายน
งาน สํานักงาน
เปนของตนเองโดย 2552 ลงโทษไล
สรรพากรพื้นที่
ทุจริต
ออกจากราชการ
สาขาบานหลวง
สํานักงานสรรพากร
พื้นที่นาน
ที่มา: http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index วันที่ 9 กันยายน 2556
1

ผลการดําเนินการ
ทางอาญา

อยูระหวางรอผล การพิจารณาของ
ศาล (สืบพยาน
ฝายโจทก)

-

-

ผลการพิจารณา
ของ
คณะกรรมการ
ป.ป.ช.

วันที่
คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติ
(วัน/เดือน/ป)

17 มีนาคม 2552 -

9 กันยายน 2551 -

หมายเหตุ

๑๒๔
ดั ง นั้ น จากสถิ ติ เ รื่ อ งร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ในหน า ที่ ร าชการของ
เจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง พบวาการรองเรียนเกิดขึ้นมากในกรมจัดเก็บภาษี โดยเรื่องการ
ทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั น ในหน า ที่ ร าชการที่ถูกรองเรีย นดังกลาว มีลั กษณะหรื อรู ป แบบคล ายกับ กรณี ที่
หนวยงานมีการดําเนินการทางวินัย ไดแก เปนการใชอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะของ
เจาหนาที่รัฐเพื่อประโยชนใหแกตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งสอดคลอง
ตามที่นักวิชาการหลายทานไดศึกษาไว

๑๒๕
บทที่ 5
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและแนวทางในการจัดการ
และปองกันการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลัง คณะผูวิจัยไดใชรูปแบบการ
วิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน 30,067 ราย
5.1.2 การกําหนดขนาดและการสุมตัวอยาง คณะผูวิจัยไดทําการเลือกขนาดตัวอยางและทําการ
สุมตัวอยาง ของกลุมตัวอยางในการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (บุญธรรม, 2536: 68)
ขั้นที่ 1 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมโดยหลักการคํานวณของ Yamane
ดังสูตรตอไปนี้
N
n =
1+ Ne2
โดย

n = จํานวนของขนาดตัวอยาง
N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (โดยกําหนดใหเทากับ .05)

แทนคาในสูตร
n =
=

30,067
1+ 30,067(.05)2
395.74

ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 396 คน
ขั้นที่ 2 หาจํานวนประชากรที่ตองการสุมในแตละกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยใชการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชสูตร
ดังนี้

๑๒๖
จํานวนตัวอยางในแตละกลุม/ชั้น =

จํานวนตัวอยางทั้งหมด x จํานวนประชากรในแตละกลุมชั้น
จํานวนประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 18 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนขาราชการ
1. กรมสรรพากร
18,750
2. กรมศุลกากร
4,346
3. กรมธนารักษ
1,212
4. กรมสรรพสามิต
3,253
5. กรมบัญชีกลาง
1,789
6. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
211
7. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
244
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
129
9. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
133
รวม
30,067
ที่มา: แบบรายงานสถิติประจําปของกระทรวง สํานักงาน ก.พ. (2553)

(หนวย : คน)
กลุมตัวอยาง
246
57
16
42
23
4
4
2
2
396

ขั้นที่ 3 สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) เมื่อผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางตาม
กรมแลวคิดสัดสวนตอจํานวนประชากรของแตละกรม ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทาไรแลวก็ทําการจับ
สลากเลือกกลุมตัวอยางจากรายชื่อทั้งหมดของขาราชการในแตละกรมตามสัดสวนที่คํานวณไดขางตน
โดยไมมีการทดแทน
5.1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ส ว นที่ 2 เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ เ อื้ อ ให เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ลั ก ษณะ
แบบสอบถามแบบ Likert scale 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 5 4 3 2 1 โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ในแตละระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ไมเห็นดวย
2 หมายถึง คอนขางไมเห็นดวย
3 หมายถึง เฉยๆ / ไมมีความเห็น
4 หมายถึง คอนขางเห็นดวย
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง

๑๒๗
เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ( Χ )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวอยาง โดยแบงเกณฑระดับความคิดเห็นออกเปน 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใชอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ

ดังนี้

นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

5-1
5

=

0.80

จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

นอยที่สุด

=

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในระดับ
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในระดับ
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในระดับ
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในระดับ
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในระดับ

ส ว นที่ 3 เป น คํ า ถามเกี่ย วกับ ลั กษณะการทุ จ ริต คอร รัป ชั น ที่พ บเห็ น ในหนว ยงาน
ลักษณะแบบสอบถามแบบ Rating scale 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 5 4 3 2 1 โดยกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้
1 หมายถึง นอยมาก
2 หมายถึง นอย
3 หมายถึง เฉยๆ / ไมแนใจ
4 หมายถึง มาก
5 หมายถึง มากที่สุด

๑๒๘

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ( Χ )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวอยาง โดยแบงเกณฑระดับความคิดเห็นออกเปน 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใชอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ

=

5-1
5

=

0.80

จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นใน
หนวยงาน ไดดังนี้
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีลกั ษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน

สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันใน
กระทรวง การคลัง ลักษณะแบบสอบถามแบบ Likert scale 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 5 4 3 2 1 โดย
กําหนเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ไมเห็นดวย
2 หมายถึง คอนขางไมเห็นดวย
3 หมายถึง เฉยๆ / ไมมีความเห็น
4 หมายถึง คอนขางเห็นดวย
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง

๑๒๙
เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ( Χ )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวอยาง โดยแบงเกณฑระดับความคิดเห็นออกเปน 5
ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ เห็นดวยนอยที่สุด
โดยใชอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ

=

5-1
5

=

0.80

จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายระดับความคิดเห็นของแนวทางการจัดการ
และปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลังไดดังนี้
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดตอแนวทางการจัดการและปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอยตอแนวทางการจัดการและปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
ค า เฉลี่ ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็น ดว ยปานกลางตอ แนวทางการจัดการและ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยนอยมากตอแนวทางการจัดการและปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุดตอแนวทางการจัดการและปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
5.1.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.1.4.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอ
ตอที่ปรึกษาเพื่อทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และนําแบบสอบถาม
มาแกไขปรับปรุงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
5.1.4.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช
(Try–Out) กับกลุมตัวอยางที่มิใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 คน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมา
วิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นเปนรายขอ (Item Analysis) และใชวิธีการหาความสอดคลองภายใน

๑๓๐
(Internal Consistency Method) โดยใชสูตร Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient
และหาคาความเชื่อมั่นรวมโดยใชวิธีการของ Cronbach (บุญเรียง, 2533: 183-193) โดยไดคา
ความเชื่อมั่นดังนี้
1) ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9322
2) ลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงานไดคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.9910
3) แนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลังได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9701
5.1.5 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
และประมวลผลขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Software)
5.1.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.1.6.1 คารอยละ (Percentage) ใชอธิบายเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
5.1.6.2 คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช
อธิบายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของ
กระทรวงการคลัง รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงโครงสรางกระทรวงการคลัง
5.1.6.3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient) ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมีลักษณะ
ขอมูลอยูในระดับอัตราสวน (Ratio Scale) และระดับอัตราภาค (Interval Scale) โดยคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ .05
5.1.7 สัญลักษณที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันในการแปลผลและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ คือ
n
หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง
หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนน
Χ
S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson
P
หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
*
หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

๑๓๑
5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
5.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) ไดแก ผูบริหารระดับสูง (ระดับ 9 เดิม) ขึ้นไปในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน 10 คน
และนักธุรกิจเอกชน จํานวน 1 คน ซึ่งบุคคลเหลานี้เปนผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key information)
5.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณเจาะลึกแบบมีโครงสราง (Unstructured
interview form) ในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.2.3 การวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
5.3 ขอจํากัดของการวิจัยในครั้งนี้
โครงการวิจัยที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตของโครงการวิจัยคอนขางกวาง ซึ่งตองใช
ระยะเวลาในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลและวิเคราะหผล ภายในระยะเวลาเพียง 1 ป
จึงเปนขอจํากัดในการศึกษาขอมูลใหครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวของ เชน การศึกษาและประเมิน
ความสํา เร็ จของแผนป องกัน และปราบปรามการทุจริตของหนวยงานตางๆ ในกระทรวงการคลัง
การศึกษาบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามหรือตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย วามีบทบาทอยางไร ซ้ําซอนกันหรือไม และเหตุใดจึงยังไมสามารถทํา
ใหการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยลดลงได และการศึกษาภาพรวมของผลกระทบจากการคอรรัปชัน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังของชาติ โดยเฉพาะปญหาการคอรรัปชันเชิงนโยบาย (Policy
Corruption) ที่ทําใหบทบาทนักการเมืองตอการแสวงหาคาเชา/สวนเกินทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น เปนตน
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บทที่ 6
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันและแนวทางในการจัดการ
และปองกันการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลัง คณะผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห
เนื้อหาผลการวิจัยออกเปน ดังนี้
6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 19 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง
ปจจัยสวนบุคคล

หนวยงานที่สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมสรรพสามิต
กรมธนารักษ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวา 31 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป

จํานวน

(n=396)
รอยละ

4
57
246
23
2
4
42
16
2

1.0
14.4
62.1
5.8
0.5
1.0
10.6
4.0
0.5

102
294

25.8
74.2

53
156
105
82

13.4
39.4
26.5
20.7
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ตารางที่ 19 (ตอ)
จํานวน

(n=396)
รอยละ

25
240
125
6

6.3
60.6
31.6
1.6

95
35
92
57
47
70

24.0
8.8
23.2
14.4
11.9
18.7

ระดับรายได
นอยกวา 10,001 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป

12
62
66
96
57
40
38
25

3.0
15.7
16.7
24.2
14.4
10.1
9.6
6.3

ระดับตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทอํานวยการ ระดับตน/สูง

51
44
1
61
203
21
3
1
11

12.9
11.1
0.3
15.4
51.3
5.3
0.8
0.3
2.8

ปจจัยสวนบุคคล

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกระทรวงการคลัง
นอยกวา 6 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
25 ปขึ้นไป
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทําเอกสาร/ใหขอมูล
งานพัสดุ (จัดซื้อ จัดจาง ประกวดราคา)
งานคลัง การเบิกจายเงิน
งานวิเคราะห/นโยบาย
ประสานงาน/ใหบริการ
งานบริหารงานบุคคล
งานตรวจสอบ
อื่นๆ

จํานวน

(n=396)
รอยละ

56
5
16
50
58
24
110
77

14.1
1.3
4.0
12.6
14.6
6.1
27.8
19.5

จากตารางที่ 19 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 74.2 เพศชาย รอยละ 25.8 อยู
ในสังกัดกรมสรรพากรมากที่สุด รอยละ 62.1 รองลงมา ไดแก กรมศุลกากร รอยละ 14.4 และกรม
สรรพสามิต รอยละ 10.6 มีอายุระหวาง 31-40 ปมากที่สุด รอยละ 39.4 สวนใหญมีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี รอยละ 60.6 มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 1-5 ปมากที่สุด รอยละ 24.0 มี
รายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท มากที่สุด รอยละ 24.2 กลุมตัวอยางเกินครึ่งหนึ่งมีระดับ
ตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ รอยละ 51.3 และปฏิบัติงานในดานงานตรวจสอบมาก
ที่สุด รอยละ 27.8 ตามลําดับ
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. ปจจัยภายใน
3.92
0.93
มาก
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ
3.71
0.96
มาก
3. ปจจัยดานสังคม
3.83
0.93
มาก
4. ปจจัยดานวัฒนธรรม
3.52
0.94
มาก
5. ปจจัยดานการเมือง
3.86
0.91
มาก
6. ปจจัยดานระบบราชการ
3.80
0.81
มาก
7. ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบ
3.66
0.83
มาก
8. ปจจัยดานการตรวจสอบ
3.87
0.81
มาก
9. ปจจัยอื่นๆ
3.52
0.95
มาก
จากตารางที่ 20 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวาระดับปจจัยที่เอื้อใหเกิดตอการทุจริต
คอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมากทุกปจจัย โดยปจจัยภายในเปนปจจัย
ที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ( Χ = 3.92) รองลงมา ไดแก ปจจัยดานการตรวจสอบ
( Χ = 3.87) ปจจัยดานการเมือง ( Χ = 3.86) ปจจัยดานสังคม ( Χ = 3.83) ปจจัยดานระบบ
ราชการ ( Χ = 3.80) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ( Χ = 3.71) ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบ ( Χ =
3.66) ปจจัยดานวัฒนธรรมและปจจัยอื่นๆ ( Χ = 3.52) ตามลําดับ
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยภายในที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยภายในที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. ความเคยชินของเจาหนาที่ที่คุนเคยกับการเรียกคาน้ํารอน
3.27 1.38
ปานกลาง
น้ําชาจากผูมาติดตอ
2. เกิดจากพฤติกรรมความโลภมากไมรูจักพอ
3.93 1.19
มาก
3. เจาหนาที่ขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
4.02 1.11
มาก
4. พฤติกรรมการเห็นแกประโยชนของตนเองและพวกพอง
4.05 1.06
มาก
5. การขาดอุดมการณในการทํางาน
3.98 1.14
มาก
6. เจาหนาที่ขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
4.06 1.12
มาก
7. ความลุมหลงในอํานาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงทําใหหลงระเริง
4.12 1.08
มาก
ในการใชอํานาจและแสวงหาผลประโยชนของคนในสังคม
คาเฉลี่ยรวม
3.92 0.93
มาก

136
จากตารางที่ 21 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดตอ
การทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.92) โดยปจจัย
ภายในที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งเห็ น ว า เอื้ อ ต อ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น มากที่ สุ ด ได แ ก ความลุ ม หลงในอํ า นาจ
เกียรติยศ ชื่อเสียงทําใหหลงระเริงในการใชอํานาจและแสวงหาผลประโยชนของคนในสังคม ( Χ =
4.12) รองลงมาไดแก เจาหนาที่ขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน ( Χ = 4.06) และ
พฤติกรรมการเห็นแกประโยชนของตนเองและพวกพอง ( Χ = 4.05) เจาหนาที่ขาดจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวม ( Χ = 4.02) และการขาดอุดมการณในการทํางาน ( Χ = 3.98) ตามลําดับ
ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
S.D.
ปจจัยดานเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. รายไดนอยไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
3.75 1.15
มาก
2. ความตองการรายไดเพิ่มเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม
3.70 1.14
มาก
3. การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เนนการบริโภคทําใหตองหา
3.67 1.16
มาก
รายไดเพิ่มดวยการทุจริตคอรรัปชัน
4. ความจําเปนตองมีรายไดเพิ่มเนื่องจากคาครองชีพที่สูงขึ้น
3.69 1.17
มาก
คาเฉลี่ยรวม
3.71 0.96
มาก
จากตารางที่ 22 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยดานเศรษฐกิจเปนปจจัยที่เอื้อให
เกิดตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.71) โดย
ปจจัยดานเศรษฐกิจที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก รายไดนอยไม
เพียงพอตอการดํารงชีพ ( Χ = 3.75) รองลงมา ไดแก ความตองการรายไดเพิ่มเพื่อรักษาสถานภาพทาง
สังคม ( Χ = 3.70) ความจําเปนตองมีรายไดเพิ่มเนื่องจากคาครองชีพที่สูงขึ้น ( Χ = 3.69) และการ
เติบโตของระบบทุนนิยมที่เนนการบริโภคทําใหตองหารายไดเพิ่มดวยการทุจริตคอรรัปชัน ( Χ = 3.67)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานสังคมที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยดานสังคมที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. ความอยากมีหนามีตาเปนที่ยอมรับของคนในสังคม
3.69 1.09
มาก
2. คานิยมของสังคมไทยที่เนนเรื่องวัตถุนิยม ความมั่งคั่งร่ํารวย
3.92 1.04
มาก
ทําใหบุคคลนั้นไดรับการยอมรับในสังคม
3. สภาพแวดลอมทางสังคมเกี่ยวกับการความปรารถนาอยากได 3.92 1.02
มาก
เงินทอง เพื่อนํามาซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันแสดงออกในทางฟุมเฟอย
4. การยกยองสรรเสริญคนรวยมากกวาคนที่กระทําความดี
3.79 1.14
มาก
5. ความอยากไดอยากมี เพื่อยกฐานะใหทัดเทียมกับคนอื่นที่
3.90 1.02
มาก
มั่งคั่งในสังคม
คาเฉลี่ยรวม
3.83 0.93
มาก
จากตารางที่ 23 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยดานสังคมเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิด
ตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.83) โดยปจจัย
ดานสังคมที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก คานิยมของสังคมไทยที่เนน
เรื่องวัตถุนิยม ความมั่งคั่งร่ํารวย ทําใหบุคคลนั้นไดรับการยอมรับในสังคม และสภาพแวดลอมทางสังคม
เกี่ยวกับการความปรารถนาอยากไดเงินทอง เพื่อนํามาซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันแสดงออกในทางฟุมเฟอย ( Χ = 3.92) รองลงมา ไดแก ความอยากไดอยากมี เพื่อยก
ฐานะใหทัดเทียมกับคนอื่นที่มั่งคั่งในสังคม ( Χ = 3.90) การยกยองสรรเสริญคนรวยมากกวาคนที่
กระทําความดี ( Χ = 3.79) และความอยากมีหนามีตาเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ( Χ = 3.69)
ตามลําดับ
ตารางที่ 24 คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานวัฒนธรรมที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. วัฒนธรรมนายกับลูกนอง ในลักษณะ “น้ําพึ่งเรือ
3.73 1.04
มาก
เสือพึ่งปา” เพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน
2. วัฒนธรรมการทํางานที่มีการรับเงินใตโตะ
3.49 1.21
มาก
3. ประเพณีปฏิบัติของขาราชการที่มีการแนะนํากันอยางไมเปน 3.17 1.25
ปานกลาง
ทางการ เรื่องการไดรับเงินเดือนต่ําจึงอนุญาตใหขาราชการใช
อํานาจหรือเวลาในการหาผลประโยชนหรือรายไดเพิ่มเติมได
4. การนิยมการจายเงินของนักธุรกิจใหกับขาราชการ
3.69 1.13
มาก
เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วหรือการบริการที่ดีกวา
คาเฉลี่ยรวม
3.52 0.94
มาก
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จากตารางที่ 24 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยดานวัฒนธรรมเปนปจจัยที่เอื้อให
เกิดตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.52) โดย
ปจจัยดานวัฒนธรรมที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก วัฒนธรรมนายกับ
ลูกนอง ในลักษณะ “น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา” เพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน ( Χ = 3.73)
รองลงมา ไดแก การนิยมการจายเงินของนักธุรกิจใหกับขาราชการเพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วหรือ
การบริการที่ดีกวา ( Χ = 3.69) วัฒนธรรมการทํางานที่มีการรับเงินใตโตะ ( Χ = 3.49) และประเพณี
ปฏิบัติของขาราชการที่มีการแนะนํากันอยางไมเปนทางการ เรื่องการไดรับเงินเดือนต่ําจึงอนุญาตให
ขาราชการใชอํานาจหรือเวลาในการหาผลประโยชนหรือรายไดเพิ่มเติมได ( Χ = 3.17) ตามลําดับ
ตารางที่ 25 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานการเมืองที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยดานการเมืองที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. อิทธิพลจากการครอบงําของขาราชการระดับสูงกวาและ
4.06
1.07
มาก
นักการเมือง
2. ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
3.74
1.07
มาก
3. ความจําเปนและสถานการณบีบบังคับใหเอาอยางและ
3.60
1.10
มาก
กระทําตาม
4. การเลนพรรคเลนพวก อุปถัมภค้ําชูกันระหวางนักการเมือง
4.05
1.02
มาก
เอกชน และขาราชการ
คาเฉลี่ยรวม

3.86

0.91

มาก

จากตารางที่ 25 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยดานการเมืองเปนปจจัยที่เอื้อให
เกิดตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.86) โดย
ปจจัยดานการเมืองที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก อิทธิพลจากการ
ครอบงําของขาราชการระดับสูงกวาและนักการเมือง ( Χ = 4.06) รองลงมา ไดแก การเลนพรรค
เลนพวก อุปถัมภค้ําชูกันระหวางนักการเมือง เอกชน และขาราชการ ( Χ = 4.05) ความผันผวนและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ( Χ = 3.74) และความจําเปนและสถานการณบีบบังคับใหเอาอยางและ
กระทําตาม ( Χ = 3.60) ตามลําดับ
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ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานระบบราชการที่เอื้อใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยดานระบบราชการที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. ความบกพรองในการบริหารงานเปดโอกาสใหเกิดการคอรรัป
3.72 1.07
มาก
ชัน
2. การมีตําแหนงหนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําความผิด
4.00 0.98
มาก
3. การตกอยูในภาวะแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริตหรือมูลเหตุ 3.66 1.06
มาก
จูงใจอื่นๆ ทําใหตองทุจริต
4. การไดเปรียบของชนชั้นจากการเปนผูบริหาร หรือเปนคนกลาง 3.73 0.93
มาก
ประสานงานระหวางหนวยงานกับบริษัทเอกชน หรือนักธุรกิจ
5. การรวมศูนยอํานาจในระบบราชการ ผูบังคับบัญชามีอํานาจ
3.89 1.01
มาก
เด็ดขาดในการใหคุณใหโทษแกผูใตบังคับบัญชา มีผลกระทบตอ
การกระทําและอุดมการณของขาราชการเปนอยางมาก
คาเฉลี่ยรวม
3.80 0.81
มาก
จากตารางที่ 26 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยดานระบบราชการเปนปจจัยที่
เอื้อใหเกิดตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.80)
โดยปจจัยดานระบบราชการที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก การมี
ตําแหนงหนาที่เอื้ออํานวยตอการกระทําความผิด ( Χ = 4.00) รองลงมา ไดแก การรวมศูนยอํานาจ
ในระบบราชการ ผูบังคับบัญชามีอํานาจเด็ดขาดในการใหคุณใหโทษแกผูใตบังคับบัญชา มีผลกระทบ
ตอการกระทําและอุดมการณของขาราชการเปนอยางมาก ( Χ = 3.89) การไดเปรียบของชนชั้นจาก
การเปนผูบริหาร หรือเปนคนกลางประสานงานระหวางหนวยงานกับบริษัทเอกชน หรือนักธุรกิจ
( Χ = 3.73) ความบกพรองในการบริหารงานเปดโอกาสใหเกิดการคอรรัปชัน ( Χ = 3.72) และการ
ตกอยูในภาวะแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอื่นๆ ทําใหตองทุจริต ( Χ = 3.66)
ตามลําดับ

140
ตารางที่ 27 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานกฎหมายและระเบียบที่เอื้อใหเกิด
การทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ มีชองวาง
3.61 1.03
มาก
2. ระเบียบตาง ๆ ที่ใชในระบบราชการ เปดใหมีการใชดุลยพินิจใน 3.73 0.99
มาก
การอนุมัติ ทําใหเปนชองทางในการใชอํานาจในทางทุจริตได
3. การละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ 3.80 0.99
มาก
เกี่ยวของ
4. ระเบียบกฎเกณฑที่มากเกินไป ทําใหเจาหนาที่สามารถเรียกรอง 3.52 1.08
มาก
ประโยชนจากผูมาติดตอเพื่อลดหยอนกฎเกณฑบางอยาง ทําให
สะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น
คาเฉลี่ยรวม
3.66 0.83
มาก
จากตารางที่ 27 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบวินัย
เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก
( Χ = 3.66) โดยปจจัยดานกฎหมายและระเบียบที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชัน
มากที่สุด ไดแก การละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ( Χ = 3.80)
รองลงมา ไดแก ระเบียบตาง ๆ ที่ใชในระบบราชการ เปดใหมีการใชดุลยพินิจในการอนุมัติ ทําใหเปน
ชองทางในการใชอํานาจในทางทุจริตได ( Χ = 3.73) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ มีชองวาง
และระเบียบกฎเกณฑที่มากเกินไป ทําใหเจาหนาที่สามารถเรียกรองประโยชนจากผูมาติดตอเพื่อ
ลดหยอนกฎเกณฑบางอยาง ทําใหสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น ( Χ = 3.52) ตามลําดับ
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ตารางที่ 28 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานการตรวจสอบที่เอื้อใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยดานการตรวจสอบที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบหรือกํากับดูแลไมมีการ
3.70 1.06
มาก
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางจริงจัง
2. ภาคประชาชนขาดความเขมแข็ง มีการยอมรับการใหสินน้ําใจ 3.81 0.99
มาก
แกเจาหนาที่ของรัฐ
3. การขาดความจริงจังในการจัดการแกไขการทุจริตคอรรัปชัน
4.17 0.96
มาก
ของรัฐ
4. ขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายบริหาร
3.90 0.98
มาก
5. การเรียนรูและเลียนแบบจากขาราชการที่กระทําแลวถือวา
3.82 1.07
มาก
ไมผิด เชน การทุจริตที่เรียกวากินตามน้ํา เปนตน
6. ยังไมมีชองทางแนชัดที่ใหภาคเอกชนและประชาชนเขามา
3.79 1.03
มาก
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยรวม
3.87 0.81
มาก
จากตารางที่ 28 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยดานการตรวจสอบเปนปจจัยที่
เอื้อใหเกิดตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.87)
โดยปจจัยดานการตรวจสอบที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก การขาด
ความจริงจังในการจัดการแกไขการทุจริตคอรรัปชันของรัฐ ( Χ = 4.17) รองลงมา ไดแก ขาดการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายบริหาร ( Χ = 3.90) การเรียนรูและเลียนแบบจาก
ขาราชการที่กระทําแลวถือวาไมผิด เชน การทุจริตที่เรียกวากินตามน้ํา เปนตน ( Χ = 3.82) ภาค
ประชาชนขาดความเขมแข็ง มีการยอมรับการใหสินน้ําใจแกเจาหนาที่ของรัฐ ( Χ = 3.81) ยังไมมี
ชองทางแนชัดที่ใหภาคเอกชนและประชาชนเขามาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
( Χ = 3.79) และหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบหรือกํากับดูแลไมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่อยางจริงจัง ( Χ = 3.70) ตามลําดับ
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ตารางที่ 29 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยดานอื่นๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
(n=396)
คาเฉลี่ย
ระดับที่เอื้อให
ปจจัยดานอื่นๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
S.D.
(Χ)
เกิดการทุจริต
1. อิทธิพลของสามีหรือภรรยาสนับสนุนและสงเสริมใหทําการ
3.23 1.17
ปานกลาง
ทุจริตคอรรัปชันเพื่อความอยูรอดของครอบครัว
2. พฤติกรรมการติดพนัน ชอบเที่ยวเตร
3.64 1.12
มาก
3. การมีภาระหนี้สิน ชอบหยิบยืมเงินของผูอื่นใชเปนประจํา
3.68 1.09
มาก
คาเฉลี่ยรวม
3.52 0.95
มาก
จากตารางที่ 29 จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเห็นวา ปจจัยดานอื่นๆ เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิด
ตอการทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยูในระดับมาก ( Χ = 3.52) โดยปจจัย
ดานอื่นๆที่กลุมตัวอยางเห็นวาเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันมากที่สุด ไดแก การมีภาระหนี้สิน ชอบหยิบ
ยืมเงินของผูอื่นใชเปนประจํา ( Χ = 3.68) รองลงมา ไดแก พฤติกรรมการติดพนัน ชอบเที่ยวเตร
( Χ = 3.64) และอิทธิพลของสามีหรือภรรยาสนับสนุนและสงเสริมใหทําการทุจริตคอรรัปชันเพื่อ
ความอยูรอดของครอบครัว ( Χ = 3.23) ตามลําดับ
สวนที่ 3 ลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
ตารางที่ 30 รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นใน
หนวยงาน
(n=396)
คาเฉลี่ย
S.D. ระดับความ
ลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
(Χ)
คิดเห็น
1. การทําสัญญาจางหรือใหสัมปทานพรรคพวกผูสนับสนุน และ
3.41 1.23
มาก
ผูมีอํานาจ
2. การใชอํานาจ ตําแหนงเอื้อประโยชนใหบริษัท/สถาน
3.66 1.18
มาก
ประกอบการของตนเองและพรรคพวก
3. การสรางเงื่อนไขในการใหบริการ เพื่อเรียกเก็บคาตอบแทน
3.28 1.24 ปานกลาง
จาก ผูมารับบริการ
4. อนุญาตใหละเวนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ และเรียก 3.18 1.24 ปานกลาง
เก็บคาตอบแทน
5. การรับสินบน เพื่อใหการคุมครองธุรกิจผิดกฎหมาย
3.23 1.34 ปานกลาง
6. การรับหรือการเรียกเก็บคาคอมมิชชั่น และสวยตางๆ
3.28 1.33 ปานกลาง
7. การสรรหาประโยชนรวมกันระหวางกลุมประโยชนกับ
3.39 1.24 ปานกลาง
ขาราชการ
8. การมีหุนหรือผลประโยชนในบริษัท/สถานประกอบการที่
3.31 1.24 ปานกลาง
ไดรับประโยชน
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ตารางที่ 30 (ตอ)
ลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
9. ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน ขอบังคับ
และกฎหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน
10. การสรางระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้ออํานวยตอโครงการ/การ
จัดซื้อจัดจาง ประมูลงาน
11. การจูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลงเพื่อหา
ประโยชนใสตนหรือพวกพอง
12. การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําที่
ตองปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหนาที่และกฎหมาย เพื่อแลกกับ
ผลประโยชนสวนตน
13. การยักยอก เบียดบัง ซึ่งทรัพยสินของทางราชการมาเปน
ของตนเอง
14. การปลอมแปลงเอกสารหรือกระทําการใดๆ อันเปนเท็จเพื่อ
ผลประโยชน
15. มีผลประโยชนรวมในกิจกรรมบางประเภทที่สามารถใช
อํานาจหนาที่ของตนบันดาลประโยชนได
16. การใหสินบนหรือผลประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของให
ตัดสินใจทําหรือไมทําอะไรบางอยางที่ทําใหผูใหสินบนไดรับ
ผลประโยชน
17. การใหขอมูลภายในที่เปนประโยชนตอพรรคพวก
18. การโยกยายถายเทเงินที่ไดจากการทุจริต ฉอฉลหรือไดมาผิด
กฎหมายไปเขาธนาคาร สถานบันการเงิน หรือธุรกิจที่ถูก
กฎหมายเพื่อลบรองรอยแหลงที่มาที่ไมถูกตองของเงิน
19. ใชเงินงบประมาณแผนดินในโครงการที่เอื้อประโยชนใหกับ
ธุรกิจของตนและพรรคพวก
20. การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบทําใหบุคคลอื่นไดรับความ
เสียหายโดยทุจริต
คาเฉลี่ยรวม

(n=396)
คาเฉลี่ย
S.D. ระดับความ
(Χ)
คิดเห็น
3.27 1.21 ปานกลาง
3.31

1.19 ปานกลาง

3.19

1.23 ปานกลาง

3.37

1.22 ปานกลาง

3.19

1.25 ปานกลาง

2.93

1.22 ปานกลาง

3.26

1.20 ปานกลาง

3.31

1.28 ปานกลาง

3.34
3.17

1.22 ปานกลาง
1.25 ปานกลาง

3.34

1.28 ปานกลาง

3.21

1.26 ปานกลาง

3.28

1.08

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 30 ผลการวิจัย พบวา ลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงานอยูใน
ระดับปานกลาง ( Χ = 3.28) โดยลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่กลุมตัวอยางเห็นวาพบเห็นใน
หนวยงานมากที่สุด ไดแก การใชอํานาจ ตําแหนงเอื้อประโยชนใหบริษัท/สถานประกอบการของ
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ตนเองและพรรคพวก ( Χ = 3.66) รองลงมา ไดแก การทําสัญญาจางหรือใหสัมปทานพรรคพวก
ผูสนับสนุน และผูมีอํานาจ ( Χ = 3.41) การสรรหาประโยชนรวมกันระหวางกลุมประโยชนกับ
ขาราชการ ( Χ = 3.39) การสมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําที่ตองปฏิบัติหรือ
รับผิดชอบตามหนาที่และกฎหมาย เพื่อแลกกับผลประโยชนสวนตน ( Χ = 3.37) การใหขอมูล
ภายในที่เปนประโยชนตอพรรคพวก และใชเงินงบประมาณแผนดินในโครงการที่เอื้อประโยชนใหกับ
ธุรกิจของตนและพรรคพวก ( Χ = 3.34) และการใหสินบนหรือผลประโยชนแกบุคคลที่เกี่ยวของให
ตัดสินใจทําหรือไมทําอะไรบางอยางที่ทําใหผูใหสินบนไดรับผลประโยชน ( Χ = 3.34) ตามลําดับ
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
ตารางที่ 31 รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการและ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
(n=396)
คาเฉลี่ย
S.D. ระดับความ
แนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
(Χ)
คิดเห็น
1. ควรมีการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝาย เปนองคกร
4.24 0.89 มากที่สุด
ผูบริโภคและองคกรเพื่อความโปรงใสที่เขมแข็ง ติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดระบบการบริหารที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล (Good Government) ที่ดี
2. ประชาชน นักวิชาการ ผูทํางาน สื่อสารมวลชนตองรวมกันศึกษาทํา 4.32 0.82 มากที่สุด
ความเขาใจและเผยแพรความรูระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหมที่มีความ
ซับซอน เชน เรื่องการสื่อสาร โทรคมนาคม ตลาดหลักทรัพย การแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ การตกลงการคาเสรี ใหประชาชนเขาใจและรูเทาทัน
นักการเมืองใหมากที่สุด
3. เรงปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูป
4.38 0.80 มากที่สุด
ระบบราชการ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อให
กลไกการทํางานของกฎหมายการศึกษา ระบบขอมูลขาวสารเกิดความ
เปนธรรม โปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญ
เพิ่มขึ้น
4. ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรณรงคตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องใน
4.33 0.84 มากที่สุด
ชุมชน และในทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาทุก
ระดับ
5. จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณยกยองใหกําลังใจและ
4.37 0.83 มากที่สุด
ชวยกันรณรงคปกปองคนที่ทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีของสังคม
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ตารางที่ 31 (ตอ)
แนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
6. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการสงเสริมใหประชาชน
ไดมีโอกาสเขารวมประชุมกําหนดนโยบายการบริการสาธารณะใหเปนไป
ตามความตองการของประชาชน
7. หามาตรการรองรับการทํางานและคุมครองความปลอดภัยใหแก
ปปช. ภาคประชาชน และเครือขาย
8. สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการ
เลือกตั้งทุกระดับ ไมวาในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่นเพื่อการคัด
กรองคนดี มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศ
คาเฉลี่ยรวม

(n=396)
คาเฉลี่ย
S.D. ระดับความ
(Χ)
คิดเห็น
4.30 0.85 มากที่สุด

4.35

0.82 มากที่สุด

4.41

0.81 มากที่สุด

4.34 0.71 มากที่สุด

จากตารางที่ 31 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัว อยางเห็น ดว ยมากที่สุดเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง ( Χ = 4.34) โดยมีความเห็นตอแนว
ทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรับชันมากที่สุดตามลําดับ ดังนี้
1) สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ ไม
วาในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมเขามา
บริหารประเทศ ( Χ = 4.41)
2) เรงปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูป
ระบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อใหกลไกการทํางานของกฎหมายการศึกษา ระบบ
ขอมู ลข า วสารเกิ ดความเป น ธรรม โปรงใส มีป ระสิทธิภ าพ เปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญ
เพิ่มขึ้น ( Χ = 4.38)
3) จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณยกยองใหกําลังใจและชวยกันรณรงคปกปองคน
ที่ทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมเพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ( Χ = 4.37)
4) หามาตรการรองรับการทํางานและคุมครองความปลอดภัยใหแก ปปช. ภาคประชาชน
และเครือขาย ( Χ = 4.35)
5) ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อรณรงคตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องในชุมชน และในทุกภาค
สวนของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ ( Χ = 4.33)
6) ประชาชน นั กวิ ชาการ ผูทํางาน สื่อสารมวลชนตองรว มกันศึกษาทําความเขาใจและ
เผยแพรความรูระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหมที่มีความซับซอน เชน เรื่องการสื่อสาร โทรคมนาคม
ตลาดหลั กทรั พย การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ การตกลงการคา เสรี ใหป ระชาชนเขา ใจและรูเท าทั น
นักการเมืองใหมากที่สุด ( Χ = 4.32)
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7) สงเสริมใหประชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการปองกันการทุจริตการบริหารงานขององคกร
ปกครองสว นท องถิ่น โดยการส งเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมประชุมกําหนดนโยบายการ
บริการสาธารณะใหเปนไปตามความตองการของประชาชน ( Χ = 4.30)
8) ควรมีการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝาย เปนองคกรผูบริโภคและองคกร
เพื่อความโปรงใสที่เขมแข็ง ติดตามตรวจสอบการทํางานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดระบบ
การบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Government) ที่ดี ( Χ = 4.24)
สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน: ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีความสัมพันธกับลักษณะการทุจริต
คอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
ตารางที่ 32 ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันกับลักษณะการ
ทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
(n=396)
ตัวแปร
r
P
1. ปจจัยภายในกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน
0.322 0.000**
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน

0.261 0.000**

3. ปจจัยดานสังคมกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน

0.402 0.000**

4. ปจจัยดานวัฒนธรรมกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน

0.534 0.000**

5. ปจจัยดานการเมืองกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน

0.399 0.000**

6. ปจจัยดานระบบราชการกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน 0.486 0.000**
7. ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นใน 0.392 0.000**
หนวยงาน
8. ปจจัยดานการตรวจสอบกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน 0.462 0.000**
9. ปจจัยดานอื่นๆกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน

0.441 0.000**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 32 พบวา ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันทุกปจจัยมีความสัมพันธ
กับลักษณะการทุจ ริต คอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงาน อยา งมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ร ะดับ .01
ซึ่ งเป น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว และเมื่ อจํ าแนกความสัม พัน ธเป น รายป จ จั ย พบว า ปจ จัย ดา น
วัฒนธรรมมีความสัมพันธกับลักษณะการทุจริตคอรรัปชันที่พบเห็นในหนวยงานสูงที่สุด (r = 0.534)
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รองลงมาไดแก ปจจัยดานระบบราชการ (r = 0.486) ปจจัยดานการตรวจสอบ (r = 0.462) ปจจัย
ดานอื่นๆ (r = 0.441) ปจจัยดานสังคม (r = 0.402) ปจจัยดานการเมือง (r = 0.399) ปจจัยดาน
กฎหมายและระเบียบ (r = 0.392) ปจจัยภายใน (r = 0.322) และปจจัยดานเศรษฐกิจ (r = 0.261)
ตามลําดับ
6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
6.2.1 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 11 ราย
ซึ่งสามารถแบ งกลุ มตั ว อย า งออกเปน 2 กลุม คือ กลุ มขาราชการระดับ สูง และนักธุร กิจ เอกชน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 33 กําหนดการสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวของ

วัน เวลา
กุลมขาราชการระดับสูง
8 กรกฎาคม 2556
เวลา 13.30 น.
9 กรกฎาคม 2556
เวลา 13.30 น.

12 กรกฎาคม 2556
เวลา 14.00 น.

15 กรกฎาคม 2556
เวลา 09.00 น.
19 กรกฎาคม 2556
เวลา 14.00 น.
19 กรกฎาคม 2556
เวลา 15.30 น.
24 กรกฎาคม 2556
เวลา 09.00 น.

บุคคลที่สัมภาษณ

สถานที่

นายกฤษฎา อุทยานิน
ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางสาวสิทธิรัตน รัตนโชติ
ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง
กรมบัญชีกลาง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นางกรศิริ พิณรัตน
อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร
กรมศุลกากร
นายสมชัย สัจจพงษ
ผูอํานวยการ สศค.
นางสมณีย มงคลโภชน
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
นายสาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร
นายสุวิชญ โรจนวานิช
รองผูอํานวยการ สบน.

โรงแรมเอราวัณ

กรมบัญชีกลาง

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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วัน เวลา

บุคคลที่สัมภาษณ

สถานที่

กุลมขาราชการระดับสูง (ตอ)
24 กรกฎาคม 2556
นางปานทิพย ศรีพิมล
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เวลา 03.30 น.
รองผูอํานวยการ สคร.
รัฐวิสาหกิจ
24 กรกฎาคม 2556
นางสาวชุณหจิต สังขใหม
กรมบัญชีกลาง
เวลา 10.00 น.
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
25 กรกฎาคม 2556
นางอุไรวรรณ โชติกกําธร
กรมธนารักษ
เวลา 14.00 น.
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
กรมธนารักษ
นักธุรกิจเอกชน
10 สิ ง หาคม 2556
นายตอตระกูล ยมนาค
บานพัก
อดีตนายกสมาคมวิศวกรรม
เวลา 10.00 น.
สถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
2.2 ประเด็นและผลการสัมภาษณ
การสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 11 ราย ดังกลาวขางตน สามารถสรุป
ประเด็นและผลสัมภาษณ ไดดังนี้
2.2.1 กุลมขาราชการระดับสูง
(1) สถานการณ และรูปแบบปญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงาน
ผูใหสัมภาษณ สวนใหญตางเห็น วาสถานการณและรูป แบบปญ หาการทุจริต
คอรรัป ชั น ในหน วยงานของตนมี จํานวนไมมาก และเกิดขึ้นเฉพาะกับ ขาราชการบางคนบางกลุม
เทานั้น โดยการทุจริตดังกลาวมีทั้งการกระทําแบบตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งการทุจริตแบบตั้งใจจะอาศัย
ชองโหวของกฎหมายหรือระเบียบขั้นตอนของทางราชการในการใชดุลยพินิจเพื่อใหตนหรือผูอื่นได
ประโยชนโ ดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย เชน การรับ เงิน ใตโ ตะเพื่อลดภาระภาษีใหกับผูนําเขาโดยใน
ขั้นตอนการตรวจสอบสินคามีการสําแดงใหเห็นวาสินคาที่อยูดานหนาของคอนเทนเนอรเปนสินคา
ราคาถูกแตสิ นค า ขา งหลั งตู เป นสิ น คาหรู ราคาแพง หรือเพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหบริการ เปนตน สําหรับการทุจริตแบบไมตั้งใจ สวนใหญเกิดขึ้นจากการที่เจาหนาที่ไมเขาใจหรือไมรู
ในกฎ ระเบีย บ ซึ่ งอาจมีส าเหตุการสื่อสารไมเพียงพอ และในบางกรณีอาจเปน เรื่องใหมและไมมี
กฎหมายรองรับ เปนตน
นอกจากนี้ จากผลการสัมภาษณยังสามารถสรุปไดวาหนวยงานที่จะพบการ
ทุจริตของเจาหนาที่ในรูปแบบตางๆ สวนใหญจะเปนหนวยงานปฏิบัติ แตในหนวยงานที่ทําหนาที่
กําหนดนโยบายและออกกฎหมายหรือระเบียบ จะพบเห็นหรือเกิดขึ้นนอยมาก หรือแทบจะไมมีเลย
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ทั้ ง นี้ ผู ให สั มภาษณ ได แ สดงความคิ ดเห็ น เกี่ย วกับ สถานการณ แ ละรู ป แบบ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง ในรายละเอียดดังนี้
นายกฤษฎา อุทยานิน ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เชื่อวาโดยภาพรวม
ขาราชการสวนใหญยังเปนผูประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี เพียงแตสังคมใหความสนใจกับการ
กระทําผิดของขาราชการที่ไมดีคอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบการทําความดีของขาราชการที่ดี และ
เห็ น วา การกระทํ าความผิ ดของเจ า หนาที่ของรัฐ มีทั้งแบบตั้งใจและไมตั้งใจ แต แมจะไมตั้งใจการ
กระทําดังกลาวก็ถือวาเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบทางราชการโดยบางครั้ง
จะเปนรูปแบบการทําผิดซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ อาทิ การใชอํานาจหนาที่โดยเลือกที่รักมักที่ชัง
หรือใชดุลพินิจเกินสมควร ทั้งที่ตองดําเนินการโดยปราศจากอคติ เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด แตถาทํา
เพื่อพวกพองก็จะทําใหเ สียความเปนธรรม ในบางครั้งก็เปนกรณีที่ไมใชการทุจ ริตประพฤติมิชอบ
โดยตรงแตเกิดจากการไมมีประสิทธิภาพของกลไกภาครัฐที่อาจตองมีการปรับปรุงกันตอไป เชน การ
ประมูลโดยใช e-Auction เปนการดําเนินการที่ถูกระเบียบแตในบางกรณีมีความเปนไปไดที่จะมีการ
ฮั้วกันระหวางผูเขาประมูลในระบบ e-Auction ซึ่งอาจไมสามารถปองกันไดทั้งหมด และทําใหภาครัฐ
ตองเสียคาใชจายมากเกินสมควร
นางสาวสิ ท ธิ รั ต น รั ต นโชติ ที่ ป รึ ก ษาด า นพั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง
กรมบัญชีกลาง เห็นวาหากมองการทุจริตในกระทรวงการคลังในระดับกรมแลว กรมบัญชีกลางถือวา
เปนหนวยงานที่มีการทุจริตนอยมาก เนื่องดวยคานิยมในภาพรวมของกรมบัญชีกลางที่กําหนดไว คือ
ความซื่อสัตย โปรงใส อยางไรก็ตาม ในอดีตเคยปรากฏวาเจาหนาที่มีการทุจริตอยูบาง ซึ่งสวนใหญ
เกิดขึ้นในสวนภูมิภาค หรือคลังจังหวัด เนื่องจากมีการเก็บเงินสดไวในเซฟ หรือไวในหองมั่นคง จึงเปน
ชองทางหรือโอกาสใหการทุจริตเกิดขึ้นได แตในปจจุบันบทบาทภารกิจดังกลาวไดถูกโอนกลับไป ยัง
ธนาคารแหงประเทศไทย และกรมธนารักษ จึงทําใหปจจุบันการกระทําการทุจริตของเจาหนาที่แทบ
จะไมเกิดขึ้นเลย สวนในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยูนั้น ลวนแตเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
อดี ต ทั้ ง สิ้ น แต เ พิ่ ง จะมี ก ารถู ก เป ด เผยออกมา โดยรู ป แบบการทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ เจ าหน า ที่
กรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติหนาที่ในการเบิก-จายเกี่ยวกับเงิน ไดยักยอกเงินจากตูเซฟแลวลงบัญชีเปนเท็จ
ซึ่งกระทําติดตอกันเปนเวลานาน เหมือนกับน้ําซึมบอทรายเนื่องจากหัวหนางานไมดูแล จนเมื่อมีการ
เปลี่ยนหัวหนางานคนใหม จึงมีการสงตองานเกิดขึ้น เรื่องราวการทุจริตจึงไดถูกเปดเผยซึ่งมูลคาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นถือวาไมมากนัก และกรมบัญชีกลางจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและลงโทษ
ผูกระทําความผิดอยางจริงจัง
อยางไรก็ตาม อาจมีกรณีผูรับเหมาหรือผูที่มาติดตอราชการใหสินน้ําใจหรือให
โดยเสนหา เพื่อใหมีการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตกรณีนี้ยัง
ไมพบการรองเรียน
นางสาวสิทธิรัตน รัตนโชติ ยังไดใหขอมูลเพิ่มเติมวารูปแบบทุจริตที่เกิดขึ้นใน
หนวยงานราชการ ที่ไดรับทราบขาวมานั้นมีหลากหลายรูปแบบ เชน การเชิญบริษัทที่ประมูลงานได
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ไปพูดคุยเพื่อขอแบงเปอรเซ็นตหรือการขอเรียกดูงบประมาณของหนวยงานราชการ ซึ่งจะใหทราบวา
จะมีการจัดซื้อจัดจางงานประเภทใดที่มีลักษณะงานที่สําคัญ และมีธุรกิจอะไรที่สามารถนําเขามา
เกี่ยวพันกันได โดยเปนการเตรียมวางแผนลวงหนา และเปนการดําเนินการที่ถูกตองระเบียบ เปนตน
เชนเดียวกับนางสาวชุณหจิต สังขใหม รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่มีความเห็นวา
การทุจริตคอรรัปชันในกรมบัญชีกลางมีนอยมาก เนื่องจากเปนหนวยงานที่ออกกฎระเบียบซึ่งตอง
ดําเนินการตามกฎระเบียบอยูแลว นอกจากนี้งบประมาณในสวนของการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนไมมากนัก
อยางไรก็ตาม กรณีความคิดเห็นตอสถานการณและรูปแบบปญหาการทุจริตคอรรัปชันแลวเห็นวาใน
ภาพรวมสถานการณการทุจริตคอรรัปชันของประเทศยังไมไดดีขึ้น โดยพิจารณาไดจากดัชนีวัดความ
โปรงใสที่แสดงใหเห็นวาการทุจริตคอรรัปชันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สําหรับการจัดซื้อจัดจางใน
ภาครัฐ เชน การสมยอมราคากัน (ฮั้ว) โดยผูประกอบการซื้อซองและยื่นซองเพื่อเปนตัวประกอบ eAuction มีการเสนอราคาเทาๆ กัน ทําใหตองยกเลิกและตองมีการจัดซื้อจัดจางใหม เปนตน
นางกรศิริ พิณรัตน อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรม
ศุลกากร กลาววา ในปจจุบันกรมศุลกากรไดมีมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชันโดยการนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการพบปะระหวางผูประกอบการหรือผูรับบริการ
กับเจาหนาที่ รวมถึงการจัดทําความตกลง MOU ระหวางกรมศุลกากรกับผูประกอบการในโครงการ
รว มใจใสสะอาด เพื่อส งเสริ มให เกิดการปฏิบัติงานดว ยความซื่อสัตยสุจ ริตและตอตานการทุจ ริต
คอรรัปชัน นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบโดยการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการผานพิธีการ
ศุลกากร เพื่อนํามาเปน คาใชจายในการจัดหาและบํารุงรักษาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ใชในการ
ดํ า เนิ น พิ ธี ก ารศุ ล กากร รวมถึ ง การจั ด สรรเงิ น ให เ ป น ค า ตอบแทนกั บ เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังไดออกกฎกระทรวงในเรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนียมลวงเวลาและได
อนุมัติใหจายคาตอบแทนนอกเวลาการปฏิบัติราชการ (คาลวงเวลา) เพื่อใหเจาหนาที่กรมศุลกากรมี
เงินเพียงพอกับคาครองชีพ และมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑของกรมศุลกากรใหเปนไป
ตามหลักขององคการศุลกากรโลกและองคการการคาโลก
อยางไรก็ตาม ขณะที่นายสมชัย สัจจพงษ อดีตอธิบดีกรมศุลกากรกลาววายัง
อาจมีพยายามในการทุจริตตอหนาที่ของขาราชการบางกลุมบางคนในรูปแบบตางๆ เชน การใหคาน้ํา
รอนน้ําชาเพื่ออํานวยการความสะดวก เพื่อลดภาระภาษีของบริษัทผูนําเขาสินคา ทําใหเกิดปญหาการ
ทุจริตในกรมศุลกากร โดยขาราชการบางคนมีความโลภ แลวใชชองทางระเบียบของกรมศุลกากรที่มี
อยู ร ว มมื อกั บ ผู เ สี ย ภาษี ที่ทุ จ ริ ต เชน กรณี นําเขารถหรู ซึ่ง ระเบีย บ/ประกาศของกรมศุ ล กากรมี
กํ า หนดการสํ า แดงการนํ า เข า รถยนตอยา งชัด เจน เชน สําแดงในทุกชิ้ น สว นตองสําแดงราคาให
สอดคลองกับขอมูลกลางของราคารถยนต แตเจาหนาที่กรมศุลกากรรวมกับผูนําเขาสําแดงราคาต่ํา
เพื่ อให เ สี ย ภาษี น อย ซึ่ งเป น การกระทําที่เรี ย กวาการรว มทุ จ ริต ทั้ งนี้ส าเหตุที่เจ าหนาที่ ของกรม
ศุลกากรมีความกลากระทําการทุจริตในลักษณะดังกลาว เนื่องจากมีการกระทําแบบเปนกระบวนการ
ทั้งขาราชการชั้นสูง นักการเมือง เพราะรถราคาสูงเหลานั้นตองเชื่อมโยงกับกลุมบุคคลที่มีรายไดสูง
เชน ขาราชการชั้นสูง และนักการเมืองรวมมือกัน พอจับไดก็ไมผิดทําใหเกิดปญหาการทุจริตได ซึ่ง
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วิธีการแกคือรัฐบาลตองเอาจริงเอาจังในการแกปญหา และกรณีการนําเขาสินคาที่เสียภาษีเปนตูคอนเทนเนอรซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบไดทุกตูทําใหเกิดการทุจริตโดยผูนําเขาเหมาจายเปนเงิน
ภาษี เชน 100,000 บาท/เดือน ใหเจาหนาที่ 200,000 บาท/เดือน ซึ่งในความเปนจริงแลวถา
ตรวจเปนรายสินคาอาจตองเสียภาษี 500,000 บาท/เดือน รูปแบบการทุจริตคือในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสินคามีการสําแดงใหเห็นวาสินคาที่อยูดานหนาของคอนเทนเนอรเปนสินคาราคาถูกแต
สินคาขางหลังตูเปนสินคาหรู ราคาแพง อยางไรก็ตามการกระทําดังกลาวพบในขาราชการบางกลุม
เทานั้น แตก็กอใหเกิดความเสียหายตอกรมศุลกากร และรายไดของรัฐบาล แมวาปจจุบันมีเครื่อง
เอ็กซเรยก็ชวยไดในระดับหนึ่งเทานั้น เชน สําแดงวาเปนเสื้อผา แตพอเอ็กซเรยพบวาเปนรถยนต
จะตองเสียคาปรับและมีความผิด ยกเวนผูเสียภาษีและเจาหนาที่ฮั้วกัน
ความเห็นของผูบริหารในหนวยงานกําหนดนโยบายอื่นๆ อาทิ นายสุวิชญ โรจนวานิช
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กลาวอยางมั่นใจวา สบน. ไมมีการทุจริต
คอรรัปชัน เนื่องจากมั่นใจในวิธีการดําเนินการตางๆ ของ สบน. ที่มีความรัดกุมสูงในการใชจาย โดยมี
ระบบการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในที่เขมงวด อยางไรก็ตามอาจมีกรณีในการทํางานที่มีการ
ติดตอประสานงานกันเอกชน ก็จะมีเอกชนมาเอาอกเอาใจและอํานวยความสะดวกใหในบางเรื่อง เชน
การเลี้ยงขาวบางซึ่งถาติดมื้อเที่ยงก็รับประทานได โดยในความคิดเห็นสวนตัวไมถือเปนการทุจริต
คอร รั ป ชั น เพราะไม ไ ด เ ป น เรื่ อ งการรั บ เงิ น หรื อ ให เ งิ น มากมาย และนางปานทิ พ ย ศรี พิ ม ล
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กลาววาบุคลากรของ สคร.
มีจํานวนไมมากทําใหการดําเนินการเรื่องตางๆ ของหนวยงานบุคลากรจะทราบโดยทั่วถึงกัน สคร.
เป น หน ว ยงานที่ มี บ ทบาทด า นนโยบายซึ่ ง มี ห น ว ยงานกลางที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํ า นั ก งบประมาณ
กรมบัญชีกลาง เปนตน อีกทั้งยังไมไดมีบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับเอกชน จึงทําใหชองทางในการ
ทุจริตคอรรัปชันหรือเอื้อประโยชนมีคอนขางนอย ในสวนบทบาทหนาที่ในฐานะหนวยงานกํากับดูแล
การติดตอกับรัฐวิสาหกิจจะเกี่ยวของในดานการถายทอดนโยบายไปสูการปฏิบัติ และงบประมาณที่
ไดรับสวนใหญจะเปนเงินเดือนของบุคลากร ขณะที่งบประมาณลงทุนสวนใหญจะเปนการจัดซื้อจัด
จางคอมพิวเตอรซึ่งเปนการดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางตามปกติ นอกจากนี้ สคร. ยังไม
เคยมีกรณีการรองเรียนหรือบัตรสนเทห ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ในฐานะที่ สคร. กํากับดูแลหนวยงานรัฐวิสาหกิจอาจเกิดกรณีการมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of
interest) เชน กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐรองขอใหรัฐวิสาหกิจจัดไปศึกษาดูงานตางประเทศ เปนตน
นางสมณีย มงคลโภชน รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เห็นวาการทุจริตตอหนาที่
ราชการของเจาหนาที่ อาจจะเกิดจาก ความไมเขาใจในกฎระเบียบ และการสื่อสารไมเพียงพอหรือ
บางครั้งอาจมีสาเหตุจากเรื่องนั้นเปนเรื่องใหมและไมมีกฎหมายรองรับ เปนตน โดยยอมรับวาการที่
เจาหนาที่ไดปฏิบัติงานที่ลอแหลมใกลตัวเงิน อาจจูงใจใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติภารกิจดังกลาวเกิดการ
ทุจริตคอรรัปชันได
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นางอุไรวรรณ โชติกกําธร ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมธนารักษ เห็นวา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐเปนปญหาที่มีความสําคัญและเปนปญหาหลักใน
หลายประเทศ สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนปญหาที่
บั่นทอนการพัฒนาประเทศ และเปนอุปสรรคตอการสรางความเจริญในสังคมและความผาสุกแก
ประชาชน ถึงแมวาปจจุบันสังคมไทยจะมีความเขาใจและมีความตระหนักในปญหาขอนี้มากขึ้น
รวมทั้งมีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองคกรอื่นของรัฐซึ่งทําหนาที่ในการตรวจสอบและแกไข
ป ญหาการทุ จ ริ ตคอรรัปชั่นอย างมากมายแล วก็ตาม แต ปญหาดังกลาวก็ยังเกิดขึ้นอย างกวางขวาง
มีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและแตกตางไปจากอดีตรวมทั้งมีลักษณะที่ซับซอนมากขึ้นดวย
สถานการณการทุจริตคอรรัปชันภายในกรมธนารักษนั้น โดยปกติไมคอยมีปรากฏ
ส ว นใหญ จ ะเป น เรื่ องของการกระความผิ ด วินั ย ทั่ว ๆ ไป เชน การไม ป ฏิ บั ติห น าที่ ให เ ปน ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือการละทิ้งหนาที่ราชการ เปนตน
นอกจากนี้นางอุไรวรรณ มีความเห็นเพิ่มเติมวาเนื่องจากระบบราชการไทยเปน
ระบบที่มีขนาดใหญ มีกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมเปนจํานวนมากซึ่งปจจัยที่
มีผลตอระดับความเสี่ยงที่ทําใหการเกิดการทุจริตที่สําคัญประการหนึ่ง คือ สวนราชการที่มีอํานาจหนาที่
ในการใหบริการกับประชาชนโดยตรง ยอมอาจจะเกิดการทุจริตไดมากกวาสวนราชการที่ทําหนาที่ให
คําปรึกษาแนะนําหรือการวางแนวนโยบาย โดยในสวนของรูปแบบหรือลักษณะของการทุจริตคอรรัปชัน
นั้น เนื่องจากผูกระทําการทุจริตเปนเจาหนาที่ของรัฐเองซึ่งรูรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติ
เปนอยางดี รวมทั้งยังเปนผูครองครองเอกสารพยานหลักฐานของทางราชการเองดวย จึงยากแกการ
ตรวจสอบ ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ สงผลใหรูปแบบของการทุจริตมีลักษณะที่
ซับซอนมากขึ้น
นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ไดใหขอมูลวาการทุจริตของเจาหนาที่
ในกรมสรรพากรถือวาน อยมากหากเทีย บกับจํานวนบุคลากรของกรมสรรพากรทั้งหมดประมาณ
18,000-20,000 คน แตมีเรื่องรองเรียนในประเด็นการทุจริต ในป พ.ศ. 2554 จํานวน 6 เรื่อง
ป พ.ศ. 2555 จํานวน 20 เรื่อง และในป พ.ศ. 2556 (นับถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) จํานวน
8 เรื่อง และมีการสั่งการแตงตั้งกรรมการสอบสวนในกรณีทุจริต ในป พ.ศ. 2554 จํานวน 2 เรื่อง
ป พ.ศ. 2555 จํานวน 2 เรื่อง ป พ.ศ. 2556 ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการสอบสวนในกรณีทุจริต
ซึ่งรูปแบบหรือลักษณะการทุจริตที่เกิดขึ้นจากเรื่องรองเรียนในป พ.ศ. 2554-2556 ในประเด็น
ทุจริต จํานวนรวม 35 เรื่อง ปรากฏวาเปนเรื่องการเรียกรับเงินหรือผลประโยชนโดยมิชอบ จํานวน
15 เรื่อง ชวยหลบเลี่ยงภาษี จํานวน 6 เรื่อง รับเก็บเงินชําระภาษีแตชําระใหไมครบถวน จํานวน 3
เรื่อง นอกนั้นเปนกรณีอื่นๆ เชน ทุจริตการเบิกเงินคาตอบแทน การเบิกเงินสวัสดิการ เปนตน
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(2) ปจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงาน
ผูใหสัมภาษณสวนใหญตางเห็นวาคนเปนปจจัยหรือสาเหตุสําคัญของการเกิด
ทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยมากกวาระบบระเบียบที่มีชองโหว โดยพบวาคนที่มีพฤติกรรมไมดี คิดชั่ว
เห็นแกป ระโยชนสวนตนและพวกพอง จะใชเหตุผลอื่นๆ เปนขออางในการกระทําผิด เชน การมี
รายไดนอย ตองการการยอมรับมีหนามีตาทางสังคม เปนตน อยางไรก็ตาม สวนใหญเห็นวาปจจัยหรือ
สาเหตุอื่นๆ ที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน ไดแก คานิยมขององคกร หรือวัฒนธรรมการรับคาน้ํา
รอนน้ําชา อิทธิพลของการเมือง และการขาดระบบการตรวจสอบที่ดี เปนตน
ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อใหเกิด
การทุจริตคอรรัปชันในหนวยงาน ในรายละเอียดดังนี้
นายกฤษฎา อุทยานิน ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เห็นวาพฤติกรรม
ส ว นบุ คคลหรื อ คนเป น สาเหตุ สํ า คั ญ ของการทุจ ริตคอรรัป ชั่น มากกวาตั ว ระบบหรื อช อ งโหว ทาง
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ โดยหากคนทุ ก คนเป น คนดี ก็ ไ ม จํ า เป น ต อ งมี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่
สลับซับซอน แตในทางตรงกันขามแมจะมีระบบ มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ดีก็ไมสามารถทําใหทุกคน
เปนคนดีได นอกจากนี้คนที่ไมดี คนคิดชั่ว ก็สามารถเขียนระบบใหเอื้อประโยชนตอตนเองได ในทาง
กลับกัน การมีกฎระเบียบที่เครงครัดมากเกินไปบางครั้งไดบั่นทอนประสิทธิภาพการทํางานลงเพราะ
ทําใหมีความคลองตัวลดลงในการบริหารจัดการ ตัวอยางเชน หลังจากเกิดอุทกภัยทําใหถนนชํารุด
หน ว ยงานในพื้ น ที่ จึ ง เห็ น ว า ต อ งซ อ มแซมและจํา เป น ตอ งปรับ ปรุง โดยยกถนนให สูง ขึ้น 1 เมตร
เปนการเรงดวนเพื่อไมใหชํารุดอีกหากเกิดอุทกภัย แตตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 การของบประมาณเพื่อซอมแซม
ถนนที่ชํารุดก็จะตองดําเนินการใหเปนไปตามนิยามของการซอมแซมซึ่งกําหนดไววา “ขอ 17 การใช
จายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้ตองเปนคาใชจายที่
จําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมอันเปน
การบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพื่อสรางสิ่งกอสราง
หรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือกอสรางใหมได” ทําใหไมสามารถใชเงินดังกลาวเพื่อยกพื้นถนนซึ่งเปน
การแกไขปญหาที่ถาวรได เปนตน
นายกฤษฎาเห็ น ว า โดยอุ ด มการณ ข องผู ที่ ส มั ค รเข า มาเป น ข า ราชการแล ว
คาตอบแทนของขาราชการไมควรเปนสาเหตุหรือปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน เนื่องจากผูที่
รับราชการยอมจะรูดีอยูแลวตั้งแตตนวาคาตอบแทบหรือเงินเดือนของขาราชการคอนขางนอย ดังนั้น
จึงตองมีอุดมการณในการเปนขาราชการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติโดยเสียสละโอกาสที่จะทํางานอื่น
ที่ไดคาตอบแทนสูงกวา แตถาผูที่มารับราชการโดยหวังประโยชนจากหนาที่ราชการและมีจิตใจทุจริต
ตั้งแต ตน เช น โกงขอสอบในการแขงขันเขารับ ราชการ ก็ยอมเชื่อไดวาคนนั้น ยอมเปน คนไมดี ซึ่ง
อาจจะเปนสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในโอกาสตอๆ มาได แตทั้งนี้ก็หวังวาขาราชการแบบนี้
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นาจะเปนขาราชการสวนนอย นอกจากนี้ นายกฤษฎาเห็นวาความตองการสถานภาพทางสังคม อาจ
เปนอีกสาเหตุหรือปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได ดังนี้
(1) การอยูรวมในสังคมซึ่งมีรายจายสูงในลักษณะของภาษีสังคม ซึ่งจะเห็นไดชัด
ในสวนภูมิภาคที่หัวหนาสํานักงานตางจังหวัดจะถูกเรี่ยไรเพื่อบริจาคเงินกฐิน ผาปา งานบวช งานศพ
ฯลฯ ซึ่งเปนสาเหตุทําใหคนดีตองลําบาก มีรายจายเพิ่มขึ้นจากการดํารงชีวิตตามฐานะปกติวิธีแกไข
คือ ควรใหคาตอบแทนเพื่อเปนคาใชจายทางสังคม เพราะการยกเลิกคานิยมนี้เปนเรื่องยากหรืออาจ
เปนไปไมไดเลย
(2) วัฒนธรรมการรับคาน้ํารอนน้ําชา ในบางกรณีกระทําจนเปนเรื่องปกติ แต
อยางไรก็ตามถาการใหคาน้ํารอนน้ําชาแบบตั้งใจเพื่อใหตนเองไดมาซึ่งผลประโยชน เชน การใหเงิน
เพื่อใหการดําเนินงานรวดเร็วขึ้น ก็ตองถือวาเปนการทุจริตคอรรัปชัน นอกจากนี้เห็นวาผลประโยชน
ของนายทุนบางรายก็มีอิทธิพลตอการทุจริตคอรรัปชัน โดยการแสวงหาชองทางในการผลักดันการ
คัดเลื อกโครงการเพื่ อขอจั ดสรรงบประมาณจากหนวยงานต างๆ จนอาจมีการทุจริตคอรรัปชันได
ดังที่เปนขาวอยูทั่วไปวามีผูที่อยูเบื้องหลังการประมูล และระบบเงินทอน ผูที่ไดฮั้วประมูลจะนําสวน
ตางที่ไดไปแบงผลประโยชนกัน
นอกจากนี้ อาจมีทัศนคติวาจําเปนตองแสวงหาเพื่อน ทําใหคนในหลายอาชีพ
รูจักกัน และอาจมีการเอื้อประโยชนใหกันในเรื่องสวนตัว จนหลายกรณีเปนการบั่นทอนการสราง
เสริมอุดมการณในการทํางานรวมกันเพื่อสวนรวมมากกวาประโยชนเฉพาะกลุมหรือพวกพอง
(3) รสนิยมการบริโภคอยางฟุมเฟอย เชน การใหของมีมูลคาสูงเปนของกํานัล
แตพฤติกรรมดังกลาวยังไมพบเห็นอยางมีนัยสําคัญในกระทรวงการคลัง
ในทางกลับกันนายกฤษฎาเห็นวาประเทศไทยมีหนวยงานการตรวจสอบจํานวนมาก
และอาจลดทอนลงได เพราะนอกจากทุกหนวยงานจะมีงานตรวจสอบภายในแลวยังมีการตรวจสอบ
จากภายนอกอี ก จํ า นวนมาก กล า วคื อ มี ห น ว ยงานอิ ส ระ เช น สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มีห นว ยงานในกระทรวง ทบวง กรม เชน ผูตรวจการกรม ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี หนวยงานระดับสูงกวากระทรวง ทบวง กรม เชน คณะกรรมาธิการคณะ
ตางๆ ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เปนตน รวมทั้งมีระบบการรายงานในลักษณะตางๆ เปน
จํานวนมาก ทําใหผูปฏิบัติราชการมีเวลาเหลือที่จะมุงมั่นชวยกันพัฒนาประเทศชาติลดนอยลงไป
จึงควรหาวิธีปฏิรูประบบการตรวจสอบใหมีความกระชับ มากขึ้น ซึ่งจะเปนการลดทอนภาระของ
ผูปฏิบัติลงและหาแนวทางในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตรวจสอบอยางเปนระบบ เพื่อให
ทุกหนวยงานดังกลาวมีขอมูลที่เพียงพอโดยผูสงขอมูลใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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นางสาวสิ ท ธิ รั ต น รั ต นโชติ ที่ ป รึ ก ษาด า นพั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง
กรมบัญชีกลาง เห็นวาพฤติกรรมสวนบุคคลเปนสาเหตุของการทุจริตคอรรัปชัน โดยหากเจาหนาที่มี
ลักษณะนิสัยลักเล็กขโมยนอย เห็นแกได ก็จะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชันได ซึ่งในกรมบัญชีกลางมี
บุคคลที่มีลักษณะแบบนี้นอย เพราะบุคลากรตองมีความยึดมั่นในความซื่อสัตย เนื่องจากลักษณะงาน
มีความเกี่ยวของกับเงินเปนสวนใหญ แตหากมีการรองเรียนเกิดขึ้นจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีบทลงโทษที่รุนแรง ชัดเจน และดําเนินการหาทางแกไข โดยมีการสลับสับเปลี่ยนหนาที่จากหนาที่ที่
ตองทํางานเกี่ยงของกับเงิน ก็ใหเปลี่ยนใหดูแลจัดการงานดานเอกสาร ซึ่งเปนการลดโอกาสที่จะทําให
เกิดการทุจริตคอรัปชันได อยางไรก็ตามมองวาปจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน เกิด
จากทั้งคนและระบบ เนื่องจากในระบบราชการมีขั้นตอนมากทําใหเกิดชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชัน และโดยเฉพาะสังคมไทยมีวัฒนธรรม และคานิยม เปนระบบที่มีลักษณะการดูแลเจานาย
กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางดานระเบียบ ไมสามารถออกกฎระเบียบที่ครอบคลุมเรื่อง
ทั้งหมดได จึงมีการเปดชองวาง หรือใหยืดหยุน โดยการออกกฎ ระเบียบไววา หากไมสามารถกระทํา
ได ขอใหเปนดุลยพินิจของเจาหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัวในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีเจาหนาที่ใชชองวางเหลานี้ในการกระทําการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนบุคคลที่มี
ความรู และเขาใจกฎ ระเบียบเปนอยางดี ทําใหใชชองโหวของกฎ ระเบียบ ในการหลบเลี่ยงหรือ
กระทําการทุจริตคอรรัปชัน อยางไรก็ตามการมีระบบตรวจสอบที่ดีสามารถลดพฤติกรรมการทุจริตได
ระดั บ หนึ่ ง โดยในป จ จุ บั น ระบบการตรวจสอบของกรมบั ญ ชี ก ลางมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
สภาพแวดลอมจาก Pre Audit คือ ตรวจกอนจาย เปน Post Audit คือ จายกอนตรวจ เพื่อใหเกิด
สะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบที่ดีโดยใหมีการใชระบบการควบคุม ตรวจสอบจากภายในแทน แตก็ยัง
เปนการเปดชองใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน เนื่องจากมีการแทรกแซงและแอบแฝงเขามาในรูปแบบที่
หลากหลายและแตกตางออกไปจากเดิม
นางสาวสุทธิรัตนเห็นวาคาตอบแทนและความตองการสถานภาพทางสังคมของ
ขาราชการเปนสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของคน ซึ่ง
หากเจาหนาที่มีพฤติกรรมการใชจายที่ฟุมเฟอย ใชเงินเกินตัว ก็จะเปนสวนกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
ได และการที่ขาราชการอยากร่ํารวย อยากมีความมั่งคั่งทางฐานะ เพื่อยกระดับตัวเอง เหลานี้ลวนเปน
แรงจูงใจที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
สําหรับความเห็นตอวัฒนธรรมการรับคาน้ํารอนน้ําชา นางสาวสิทธิรัตนเห็นวา
เปนการทุจริตประเภทหนึ่งแตเปนการทุจริตอยางออน เนื่องจากเห็นวาเปนหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ
ที่ตองใหบริการแกประชาชน ไมสามารถเรียกรับคาบริการตางๆ จากบุคคลที่มาติดตอได อยางไรก็ตาม
หากเปนคาน้ํารอนน้ําชาที่มีมูลคาไมมาก ถือวาเปนสินน้ําใจเปนการใหโดยเสนหา สังคมไทยอาจมอง
วาเปนเรื่องปกติ เพราะบุคคลสวนใหญทํากัน และทํากันจนติดเปนนิสัยจนเปนที่ยอมรับกันได ทําให
กลายเปนเรื่องปกติไป เนื่องจากมีการปฏิบัติกันแบบนี้มาเปนเวลานาน แตพอมีการใหคาน้ํารอนน้ําชา
ปริมาณมากขึ้น จนกลายเปนเรื่องทุจริต และซับซอนมากขึ้น เชน การทุจริตในเชิงนโยบาย เปนตน
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นางสาวสิทธิรัตน ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาการทุจริตของเจาหนาที่รัฐสวนใหญ
ที่เกิดขึ้นนั้นเปนเพราะผูกระทําผิดไมไดมีความรูสึกวาตนเองมีสวนเปนเจาของทรัพยสิน หรือเจาของ
เงิน ซึ่งตองรักษาและใชจายอยางคุมคาประหยัด แตมองวาเงินของหลวง ไมไดเปนเงินของตัวเอง
นางกรศิริ พิณรัตน อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
เห็นวาคนที่กระทําการทุจริตสวนหนึ่ง อาจเกิดจากความไมรู ไมไดตั้งใจของบุคคล ซึ่งบางครั้งเกิดจาก
การที่ มี กฎระเบี ย บของหน ว ยงานที่เกี่ย วของหลายหน ว ยงานที่กรมศุล กากรจะต องปฏิบั ติและมี
กฎระเบียบที่ออกมาใหมในภายหลังจํานวนมากทําใหบางครั้งเกิดความเขาใจผิด เชน กรณีการจับไม
พยุ ง ผ า นแดนและ/หรื อถ า ยลํ า ซึ่ งเจาหนา ที่ที่ป ฏิบัติ งานไม รูห รื อติด ตามไม ทัน ว ามี กฎ ระเบี ย บ
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของที่ออกมาใหม เปนตน โดยนางกรศิริเห็นวาธรรมชาติของคนนั้นไมมี
ใครอยากทําผิดแลวถูกตรวจสอบ หรือถูกลงโทษ
นายสมชัย สัจจพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เห็นวาปญหา
การทุจริตอยูที่คน อยูที่ตัวขาราชการ ขาราชการระดับสูง นักการเมือง ผูเสียภาษี ผูนําเขาที่ตองการ
หลบเลี่ย งภาษี และรวมมือกัน ทําใหเกิดปญหาการทุจริตได นอกจากนี้ยังเห็นวาคาตอบแทนของ
ขาราชการอาจไมไดเปนสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันเนื่องจากพบวาการทุจริตที่
เป นที่ รับ รูในสั งคมส วนใหญเ กิดขึ้น ในหนวยงานจัดเก็บ ภาษีที่มีร ายไดอื่น นอกเหนือจากเงินเดือน
ประจํา
สําหรับอิทธิพลของการเมืองตอการทุจริตคอรรัปชันนั้น นายสมชัยเห็นวาหาก
นักการเมืองเขามาเกี่ยวของกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการในกรมจัดเก็บภาษี จะทําใหขาราชการไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เพราะตองดูแลนักการเมือง ซึ่งนักการเมืองก็จะใหขาราชการที่ตนมี
สวนชวยเหลือในการแตงตั้งโยกยายชวยเหลือในการเสียภาษีทําใหสินคาราคาแพงเปนสินคาราคาถูก
เชน นําเขารถยนตแตเมื่อเอกซเรยเห็นเปนเสื้อผา เปนตน ซึ่งไดรับประโยชนทั้งตัวขาราชการและ
ผูเสียภาษี ซึ่งตองยอมรับวากรณีการทุจริตในรูปแบบนี้ปจจุบันก็ยังคงมีอยู อยางไรก็ตามกลุมคนที่
กระทําการทุจริตไมไดมีมาก แตไมสามารถแกปญหาแบบถอนรากถอนโคนไดเพราะคนกลุมนี้เกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับกลุมการเมืองภายนอก วิธีแกปญหาตองใหเปนวาระของชาติหรือกระทรวงมีการกดดัน
ทางสั ง คม เช น การนํ า เสนอข า วการทุ จ ริ ต เอกชนเข า มามี ส ว นรว มในการเสนอตรวจสอบการ
ดําเนินงานของกรมจัดเก็บภาษี
นางสมณี ย มงคลโภชน รองอธิบ ดีกรมสรรพสามิต เห็น วา การเลี้ย งดูและ
สภาพแวดลอมของบุคคล อาจเปนสาเหตุของการทุจริตคอรรัปชันได โดยหากครอบครัวปลูกฝงคนใน
ครอบครัวใหเปนคนดี รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม บุคคลดังกลาวก็จะมีพฤติกรรมที่ดีทั้งในการ
ปฏิบัติงานและสวนตัว นอกจากนี้เห็นวาคาตอบแทนของขาราชการ และความตองการสถานภาพทาง
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สังคมเปนสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได สําหรับวัฒนธรรมการรับคาน้ํารอน
น้ําชา เห็นวาเปนเรื่องปกติ หากไมไดมีมูลคามากมาย
นางสาวชุ ณหจิต สังขใหม รองอธิบ ดีกรมบัญ ชีกลาง เห็น วาพฤติกรรมส ว น
บุคคลโดยเฉพาะจิตใจ จิตสํานึกเปนสาเหตุสําคัญของการทุจริตคอรรัปชัน หากบุคคลมีความกลา
กระทําการทุจริตในครั้งแรกแลวโอกาสที่จะกระทําการทุจริตในครั้งตอๆ ไป ก็มีสูง ทั้งนี้พฤติกรรมการ
ทุจริตเกิดขึ้นจากทั้งฝายเอกชนและเจาหนาที่ของรัฐ และถาหากเปรียบเทียบวาคนหรือระบบที่เปน
สาเหตุของการทุจริตคอรรัปชันแลวมองวามีสาเหตุมาจากคนมากกวาระบบ เพราะถึงระบบไมดีแตถา
คนเปนคนดีการทุจริตก็ไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามการปรับปรุงกฎระเบียบ กําหนดแนวทางปฏิบัติให
ชัดเจน ลดการใชดุลยพินิจ ก็เปนการปองกันการทุจริตไดอยางดียิ่ง แตทั้งนี้ตองกําหนดกฎระเบียบให
ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานดวย
นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เห็นวา
พฤติกรรมสวนบุคคลที่มีความตองการไมสิ้นสุด ไมรูจักพอ คาตอบแทนที่นอย รวมทั้งสถานภาพทาง
สังคมเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริตคอรรัปชันของขาราชการ โดยเมื่อมีผลประโยชน มีเงินมาจูงใจก็
ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันได โดยนายสุวิชญกลาววาในกรณีกลุมขาราชการชั้นผูใหญบางคนเห็น
ขาราชการที่มีคนขับรถ มีรถหรู มีฐานะ ก็อยากไดอยากมีบาง เพื่อความสะดวกสบาย มีฐานะเทา
เทียม และไมใหคนดูหมิ่นเหยียดหยาม ซึ่งแนวคิดดังกลาวเปนความคิดที่ผิด โดยควรมีการกลอมเกลา
จิตใจตัวเองใหอยูอยางพอเพียงมีแคไหนแคนั้น ภาคภูมิใจในความไมมี อยูอยางไมมีและไมโกงดีกวา
เพราะถามีโดยเกิดจากการโกงการทุจริตคอรรัปชันจะทําใหเสียหายหลายอยาง โดนตราหนาวาเปน
คนไมดี เสียชื่อเสียง ทั้งเสื่อมเสียถึงวงศตระกูล บิดามารดา ญาติ พี่นอง ลูกหลาน คนที่โกงมักไมคิดถึง
ผลกระทบใหมาก นายสุวิชญยังมีความเห็นเพิ่มเติมกรณีคนและระบบวาอะไรเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
การทุจริตในแวดวงราชการ รวมทั้งไดเสนอแนวทางปองกันในกรณีดังกลาว โดยเห็นวาระบบเอื้อให
เกิดการทุจริต ขณะที่คนมีความโลภความอยาก ก็ทําใหเกิดการทุจริตได ดังนั้น จึงควรมีการปองกัน
ปญหาทั้งที่เกิดจากคนและระบบ กลาวคือ ในคนตองมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และระบบตองมี
ความชัดเจน โปรงใส เชน ในการแตงตั้งใคร เลือกใคร ตองพิสูจนได ทําในรูปกรรมการ มีหลักฐาน
การสอบ ก็สามารถวัดคนที่มีความรู ความสามารถไดเบื้องตน แตถามีขอสอบคุณธรรมจริยธรรมดวยก็
จะวัดคนไดมากขึ้น อยางประเมิน 360 องศา ทั้งนี้ตองทําทั้งหมด ตั้งแตระดับ รัฐมนตรี อธิบดี รอง
อธิบดี ฯลฯ
นอกจากนี้ นายสุวิชญเห็นวาแมชองโหวของกฎระเบียบ จะเปนปจจัยที่เอื้อทํา
ใหเกิดการทุจริต แตเห็นวาไมควรกําหนดไวแนนหนา ปองกันเกินไป ควรใหยืดหยุนบาง หรือแคมีเปน
มาตรฐานสากลก็เพียงพอแลว เพราะจะปดกั้นไมใหโกงเลยก็ไมได ถาคนจะโกงก็หาชองวางโกงจนได
มองวาเปนเรื่องพื้นฐานดานคุณธรรม จริยธรรมสวนบุคคล และพื้นฐานทางครอบครัว โดยมีหลาย
ปจจัยเกี่ยวของดวย
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นายสุวิชญ กลาววาการรับคาน้ํารอนน้ําชาที่ไมเกิน 3,000 บาท ตามกฎเกณฑ
ที่ราชการกําหนดถึงวาเปนเรื่องธรรมดา แตถามีมูลคามากเกิน 3,000 บาท ขึ้นไปก็ไมควรรับ ควรคืนไป
และบอกวาไมตองการ ถารับก็เปนการทุจริตคอรรัปชัน โดยคนใหก็ผิด คนรับก็ผิด อยางไรก็ตามถามี
การรับ 3,000 บาท ทุกวันๆ ก็ไมใช เนื่องจากถือเปนการทุจริตคอรรัปชัน
สําหรับอิทธิพลของการเมืองตอการทุจริตคอรรัปชันนั้น นายสุวิชญมีความเห็น
ทั้งในมุมของสาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริตและแนวทางการปองกันวาในหนวยงานราชการบางแหง
พบวาการเมืองมีอิทธิพลกับการทุจริตคอรรัปชันมาก ปจจุบันบางพรรคการเมืองและนักการเมืองบางคน
มีการซื้อขายตําแหนงของราชการมากจนเปนที่ประจักษเปนเรื่องธรรมดา ซึ่งฝายราชการควรตองชวย
ปองกันและควบคุมไมใหเกิดขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ยากแตตองรวมพลัง มีแนวคิดตอตานการซื้อขายตําแหนง
ตอตานคนที่ไดตําแหนงมาจากวิธีการซื้อตําแหนงใหเห็นเปนที่ประจักษ ใชสังคมตอตาน โดยทุกคน
ไมใหความเคารพ ไมนับถือ และดูหมิ่นเหยียดหยาม ซึ่งอาจไดผลทําใหคนมีจิตสํานึกเปลี่ยนไปได ทั้งนี้
การเมืองตองการเงิน หาเงินมาบํารุงพรรค ตองเลือกตั้งใชเงินซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ผิด ขาราชการตอง
เขมแข็งตองไมรวมดวย อยางกรณีการเชิญชวนใหหาเงินมาบํารุงพรรคการเมืองแลวจะใหตําแหนง
โดยตัวขาราชการเองก็ไมตองจาย แตหาบริษัทมาจายแทนให มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตําแหนงจึงมีไวซื้อขาย
ไมไดใชความรูความสามารถและศักยภาพสวนบุคคล ไมไดทําเพื่อประเทศชาติ ชวยเศรษฐกิจและ
สังคม สวนบริษัทเอกชนที่มาชวยในการซื้อตําแหนงก็หวังผลประโยชนใหขาราชการชวยเหลือตอไปใน
ขางหนา จะสั่งอะไรก็ได จนกลายเปน วงจร ดังนั้น ถาราชการมีความโปรงใสสูง มีกระบวนการที่
ชัดเจน รวมมือรวมใจกัน และขาราชการตองมีความเขมแรง มีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม การ
ทุจริตคอรรัปชันก็จะหมดไปได
นางปานทิ พย ศรี พิ มล รองผู อํ านวยการสํ านั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เห็นวาการทุจริตในแวดวงราชการมีสาเหตุมาจากทั้งคนและระบบ เนื่องจากคนพยายาม
หาชองทางจากระบบเพื่อแสวงหาผลประโยชน นอกจากนี้ การคอรรัปชันยังเกิดจากคานิยมที่ผิดๆ
เชน คานิยมที่เห็นวาตองมีเงินเพราะเงินสามารถซื้อไดทุกอยาง จึงมีการซื้อขายตําแหนง และทําให
ขาราชการบางคนเห็นวาตองหาเงินเพื่อซื้อขายตําแหนง และคานิยมของคนรุนใหมที่เห็นวาการทุจริต
คอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดถาตนเองไดประโยชน มีความเห็นวาเปนคานิยมที่รับไมได และเห็นวา
คนรุนใหมมีคนอดทนในการทํางานนอยและตองการความกาวหนาทางอาชีพเร็ว ซึ่งอาจมาจากการที่
สอนเด็กในเรื่องสิทธิและหนาที่ทําใหเด็กเรียกรองสิทธิของตนเองมากเกินไป ซึ่งในความเปนจริงตอง
สอนให เ ด็ กรู จั กหน า ที่ ของตนเองกอนสิทธิ ทั้งนี้ หากเด็ กสามารถปฏิบั ติห น าที่ของตนไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพก็จะไดรับสิทธิในการกาวหนาทางอาชีพ
สํ า หรั บ อิ ท ธิ พ ลของการเมื อ งต อ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น นั้ น เห็ น ว า การเมื อ ง
ระดับประเทศมีอิทธิพลตอการทุจริตคอรรัปชัน เชน กรณีขาราชการระดับสูงของหนวยงานแหงหนึ่งมี
เงินจํานวนมาก แตที่ไมไดประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการรับราชการ หรือ ในการแตงตั้งผูบริหาร
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ของรัฐวิสาหกิจจะมาจากการสรรหาโดยกําหนดคุณสมบัติใหเหมาะสมกับลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ แตในทางตรงขามการแตงตั้งดังกลาวยังเปนชองทางใหการเมืองเขามาแทรกแซงโดยแตงตั้งคน
ของตนมาเป น ผู บ ริ ห ารของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น ต น ส ว นในระดับ กรม การเมือ งจะมี อิท ธิพ ลในการ
แทรกแซงการแตงตั้งโยกยายขาราชการ ซึ่งทําใหเกิดคานิยมเลียนแบบโดยการใชเสนสายในการเลื่อน
ขั้นเลื่อนตําแหนงในระดับอื่นๆ ดวย
สําหรับวัฒนธรรมการรับคาน้ํารอนน้ําชา เห็นวาคานิยมของสังคมไทยทําใหการ
ใหความหมายของคําวา “คาน้ํารอนน้ําชา” กับ “น้ําใจ” ไมชัดเจน ซึ่งตามกฎหมายกําหนดการรับ
ของกํานัลใหมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท ดังนั้น วัฒนธรรมการรับคาน้ํารอนน้ําชาจึงตองพิจารณาจาก
เจตนาของผูใหรวมทั้งพิจารณาตามโอกาสและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
นางอุไรวรรณ โชติกกําธร ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมธนารักษ เห็นวา
สังคมไทยในปจจุบันจะใหความสําคัญทางดานวัตถุนิยมมากกวาความดีงามหรือศีลธรรมของบุคคล
ประกอบกับปญหาดานคาครองชีพและภาวะเงินเฟอที่สูงขึ้น ดังนั้น เมื่อคาตอบแทนที่เจาหนาที่ของ
รัฐไดรับไมเพียงพอตอการใชจาย หากขาดสติและความยับยั้งชั่งใจก็อาจกระทําการทุจริตได ดังนั้น
เห็นวาคาตอบแทน หรือแมแตความตองการสถานภาพทางสังคมไมเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชัน เวนแตเจาหนาที่ผูนั้นจะขาดสติและความยับยั้งชั่งใจ และไมรูจักการครองตน หรือไมรูจัก
ใชและดํารงชีพอยูอยางพอเพียง
สําหรับวัฒนธรรมการรับคาน้ํารอนน้ําชา นางอุไรวรรณมีความเห็นวา “คาน้ํา
รอนน้ําชา” ในทางความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไป คือ เวลาที่ประชาชนมาติดตอขอรับบริการจาก
หนวยงานรัฐแลว หากตองการความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการมากยิ่งขึ้น จะตองจายคาน้ํารอน
น้ําชาใหกับขาราชการหรือเจาหนาที่รัฐผูใหบริการ เมื่อความหมายของการทุจริต คือการแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ดังนั้น จึงเห็นวาการรับคาน้ํารอน
น้ําชาเปนการทุจริตคอรรัปชัน
นางอุไรวรรณ เห็นวา การเมืองมีอิทธิพลตอการทุจริตคอรรัปชั่น เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการ
แผนดิน โดยคณะรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดนโยบายตางๆ ที่ใชในการบริหารและพัฒนาประเทศ ซึ่ง
นโยบายเหลานั้นจะนําไปสูการปฏิบัติจริงผานกระทรวง ทบวง กรมตางๆ โดยเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปน
ฝายปกครองเปนกลไกขับเคลื่อน ซึ่งรูปแบบหนึ่งของการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบัน คือการใช
อํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือเอื้อประโยชน
ให แก ตนหรื อพวกพ อง (การทุ จ ริ ต เชิงนโยบาย) ซึ่งจากขอมูล ขาวสารที่ป รากฏในปจ จุบัน รวมทั้ ง
เหตุการณที่ผานมาในอดีต ก็ปรากฏขอเท็จจริงในเรื่องทํานองนี้
สําหรับกรณีความเห็นในประเด็นที่วาคนหรือระบบเปนสาเหตุสําคัญของการ
ทุจริต นางอุไรวรรณ กลาววาระบบราชการหรือสายการบังคับบัญชาตางๆ นั้นเปนเพียงกรอบวิธีการ
หรือขั้นตอนตางๆ ที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น เพราะฉะนั้นดวยตัวของระบบเองแลวยอมไมสามารถ
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มีการกระทําที่ทุจริตขึ้นได สาเหตุที่แทจริงจึงมาจากตัวบุคคลเปนสําคัญที่เปนผูกระทําการตางๆ ผาน
ระบบเหลานั้นเพื่อแสวงหาประโยชนใหแกตน นอกจากนี้ โดยขอเท็จจริงแลวการออกกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบในระบบราชการยอมไมอาจที่จะออกกฎหมายใหครอบคลุมขอเท็จจริงตางๆ ไดครบถวน
ทั้งหมดทุกประเด็น โดยเฉพาะขอเท็จจริงหรือประเด็นปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเด็นปญหา
หรือขอเท็จจริงนั้นอาจไมไดเกิดขึ้นในขณะที่มีการออกกฎหมายหรือระเบียบนั้นๆ จึงทําใหเกิดชองวาง
ทางกฎหมายขึ้นมาได นางอุไรวรณจึงมองวาแมจะไมมีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบราชการกําหนดไวก็ตาม
แตการใชดุลยพินิจตัดสินใจในเรื่องตางๆ นั้น ก็ตองใชดุลยพินิจใหเปนไปอยางมีเหตุมีผล เหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆและเพื่อประโยชนสูงสุดของราชการ ดังนั้น ชองวางของกฎหมายไมไดกอใหเกิด
การทุจริตคอรรัปชัน เพราะสาเหตุสําคัญของการทุจริตคอรรัปชันอยูที่ตัวบุคคลนั้นๆ เปนสําคัญ
นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เห็นวาพฤติกรรมสวนบุคคลที่นาจะ
เปนสาเหตุของการทุจริตคอรรัปชัน ไดแก การพนัน คานิยมในความฟุงเฟอ โดยเห็นวาคาตอบแทน
และความตองการสถานภาพทางสังคม ยังไมใชสาเหตุที่สําคัญของการทุจริต โดยพบวาจะเกิดการ
กระทําทุจริต เมื่อผูกระทํามีความจําเปนทางครอบครัว ประกอบกับมีโอกาสในการกระทําทุจริต
สําหรับวัฒนธรรมการรับคาน้ํารอนน้ําชานั้น นายสาธิตเห็นวาเปนการทุจริตใน
เบื้องตน ทําใหผูรับเกิดความเคยชินและชื่นชอบกับการไดรับผลประโยชนที่ไดมาโดยงายดาย และจะ
ขยายขนาดของการรับผลประโยชนโดยมิชอบตามความเคยชินและโอกาสที่มี
สําหรับอิทธิพลของการเมืองตอการทุจริตคอรรัปชัน จะเกิดในกรณีการแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนง ซึ่งถือเปนการทุจริตอยางหนึ่ง อยางไรก็ตาม นายสาธิตมีความเห็นตอ
ประเด็นที่วาคนหรือระบบเปนสาเหตุสําคัญของการทุจริต วาระบบเปนสาเหตุสําคัญเนื่องจากระบบ
ราชการยังอิงอยูกับระบบอุปถัมภเปนสวนใหญ มีการตางตอบแทน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริต
และหากระบบราชการมีความโปรงใสอยางแทจริง ขาราชการหรือประชาชนมีสวนไดเสีย สามารถเขา
ตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการในเรื่องตางๆ ไดอยางครบถวนรอบดาน ก็จะ
สามารถหยุดยั้งการกระทําทุจริตไดนอกจากนี้การที่มี ชองวางของกฎ ระเบียบในระบบราชการ ทําให
เจาหนาที่สามารถใชชองวางของกฎ ระเบียบในระบบราชการเพื่อกระทําการทุจริตไดอาจดวยการ
กระทําทุจริตเสียเอง หรือเสนอใหผูอื่นใชประโยชนจากชองวางของกฎ ระเบียบทางราชการโดยแลก
รับผลตอบแทน
(3) แนวทางการปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงาน
ผูใหสัมภาษณสวนใหญตางเห็นวาแนวทางการปองกันและลดปญหาการทุจริต
คอรรัปชันนั้น ควรเริ่มตั้งแตระดับบุคคล เชน คัดเลือกสรรหาคนดีเขามารับราชการ การพิจารณา
คาตอบแทนของขาราชการโดยควรไดรับไมนอยกวาเอกชนเกินไป การเนนย้ําคานิยมความซื่อสัตย
สุจริต และสรางจิตสํานึกของขาราชการดานการใหบริการที่ดีและโปรงใส และผูบริหารตองเปน
แบบอยางที่ดี เปนตน ระดับหนวยงาน เชน การแกไขกฎระเบียบที่ซ้ําซอน ลาสมัย มีชองโหว โดยแก
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กฎ ระเบียบใหตรงไปตรงมา ชัดเจน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การลงโทษ
ผูกระทําผิดอยางจริงจัง การปรับโครงสรางกระบวนการตรวจสอบ อาทิ การเพิ่มจํานวนอัตรากําลัง
ดานการตรวจสอบ และการใหภาคสาธารณะเขามีสวนรวมตรวจสอบ เปนตน และในระดับประเทศ
เช น การกํ า หนดให ก ารแก ป ญ หาการทุจ ริ ตคอร รัป ชัน เปน วาระของชาติห รื อกระทรวง ใหมีการ
ตรวจสอบจากภาคสังคม และการกดดันทางสังคม เชน การนําเสนอขาวการทุจริต หรือใหเอกชนเขา
มามีสวนรวมในการเสนอตรวจสอบการดําเนินงานของกรมจัดเก็บภาษี หรือกรณีการจัดซื้อจัดจางนั้น
อาจใหมีการทําสัตยาบันรวมกันระหวางหนวยงานจัดซื้อจัดจาง ผูมายื่นซอง (เอกชน) วาจะไมมีการ
ทุจริต และใหมีผูสังเกตการณในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งผูสังเกตการณตองทําสัตยาบันวาจะไม
นําขอมูลทางธุรกิจของเอกชนไปเปดเผย เปนตน
ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงแนวทางการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงาน
ในรายละเอียดดังนี้
นายกฤษฎา อุทยานิน ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เห็นวาในการปองกัน
และลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสวนราชการ ควรมีการดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
(1) การสงเสริมใหขาราชการประพฤติตนโดยคํานึงถึงธรรมจรรยาของการเปน
ขาราชการตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแกขาราชการ
พลเรือนเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือนปพุทธศักราช 2554 ความวา “งานราชการนั้น เปน
งานสวนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนของบานเมือง และประชาชนทุกคน ผูปฏิบัติบริหารงาน
ราชการ จึงตองคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนสําคัญ อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือประโยชนเฉพาะ
ตนใหมากนัก มิฉะนั้นงานในหนาที่จะบกพรอง เกิดเปนผลเสียหายแกตน แกงานสวนรวมของชาติได
ขอใหถือวา การทํางานในหนาที่ไดสําเร็จสมบูรณ เปนทั้งรางวัลและประโยชนอันประเสริฐสุด เพราะ
จะทําใหประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุขและมั่นคง...” โดยการปลุกเรา และเนนย้ําให
เจาหนาที่ของรัฐไมทุจริตคอรรัปชัน ปลุกเราอุดมการณใหนึกถึงประเทศชาติ องคกรที่ตัวเองทํางานอยู
และนึกถึงคุณคาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของตนเอง
(2) การคัดเลือกสรรหาคนดีมารับราชการ
(3) การปรั บ ปรุ ง กลไกของสั ง คมในการเชิ ด ชู ค นดี ที่ ทํ า ความดี จ ริ ง ๆ ทํ า
สม่ําเสมอจนสังคมยอมรับ เชน ปราชญชาวบาน หรือขาราชการที่ประพฤติตนเปนคนดีที่แมไมไดมี
ความกาวหนาทางอาชีพมาก แตสังคมควรตองใหการยกยองเชิดชู เปนตน
(4) การปฏิ รู ป โครงสร า งกระบวนการตรวจสอบทั้ ง หมดให ก ระชั บ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(5) การแกไขกฎระเบียบที่ซ้ําซอน ลาสมัย แกกฎ ระเบียบใหตรงไปตรงมา
เพื่อปองกันคนทําชั่ว ในขณะเดียวกันก็อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา
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(6) แมเงินเดือนขาราชการจะไมใชขออางในการกระทําความผิด อยางไรก็ตาม
ควรตองดูแลใหขาราชการไดรับเงินคาตอบแทนที่เหมาะสม เชน ในหลายประเทศขาราชการจะไดรับ
เงินเดือนในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน เนื่องจากตองการบุคลากรที่มีคุณภาพมาบริหาร
ประเทศ ซึ่งถากระทําความผิดก็จะไดรับโทษมากกวาคนอื่น เปนตน
(7) การใหคํานิยาม และกําหนดมาตรวัด ของคําวาการใหเงินสินจาง ของกํานัล
คาน้ํารอนน้ําชา ควรพิจารณาจากเจตนามากกวามูลคา เชน การใหโดยเสนหา หรือการใหเพื่อหวัง
ผลประโยชน เปนตน
นางสาวสิ ท ธิ รั ต น รั ต นโชติ ที่ ป รึ ก ษาด า นพั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง
กรมบัญชีกลาง เห็นวาในการปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสวนราชการ คือการลด
หรือปดโอกาสการเกิดทุจริตคอรรัปชัน เชน หากผูบริหารมีขอมูลวาบุคคลใด มีพฤติกรรมที่สอในทาง
ทุจริต ก็ตองปรับเปลี่ยนหนาที่เพื่อลดความเสี่ยงในการกระทําการทุจริตคอรรัปชัน เชน หากเปนงาน
ที่ตองใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานและตัดสินใจ ก็ใหเปลี่ยนไปปฏิบัติงานที่ตองทําตามขั้นตอนแทน
สําหรับระดับผูใหญหรือผูบริหาร ควรใหมีการกํากับตรวจสอบ หรือเครื่องมือประเมินเพื่อลดความ
เสี่ยงในการกระทําการทุจริตคอรรัปชัน เปนตน และควรมีระบบการตรวจสอบภายในและระบบการ
ติดตามประเมินผล โดยหัวหนาหรือผูตรวจสอบภายใน ก็จะชวยลดโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริต
คอรัปชันลงได
นอกจากนี้ นางสาวสิทธิรัตนยังไดเสนอแนวคิดจัดโครงการตรวจสุขภาพการ
คลัง ซึ่งจะเปนการผอนคลายการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยแนวคิดดังกลาว จะเปลี่ยนบทบาทใหกรมบัญชีกลางจากการทําหนาที่ในการพิจารณาและ
ออกระเบียบ กฎเกณฑ ทุกอยาง ใหเปนผูประเมินพฤติกรรมการใชจายเงินของแตละสวนราชการ
หากผลการประเมินที่ออกมานั้นแสดงถึงความนาเชื่อถือในพฤติกรรมของสวนราชการ ระบบการ
ดําเนินงาน ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน และประสิทธิผลของการนํางบประมาณไป
ใช ก็มีแนวคิดใหสวนราชการดังกลาว สามารถบริหารงบประมาณ และเบิกจายเงิน โดยใชดุลยพินิจ
ได โดยไมตองขอตกลงกับกรมบัญชีกลางหากมีกรณีที่คาใชจายบางอยาง บางรายการ อาจเกินอัตราที่
ระเบี ย บกํ า หนดไว ซึ่ งจะทํ า ใหส ามารถลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน และลดบทบาทภาระงานของ
กรมบัญชีกลาง ตามลําดับ และนางสาวสิทธิรัตนยังเชื่อวาการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
ใหบริการหรือการปฏิบัติงาน สามารถลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันได
นางกรศิริ พิณรัตน อดีตที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรม
ศุ ล กากร กล า วว า ในการป อ งกั น และลดป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ของกรมศุ ล กากรได มี ก าร
ดําเนินการดังนี้
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(1) การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให มี ค วามสะดวก เรี ย บง า ย และมี
ประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชทุกขั้นตอนในทุกรูปแบบ ซึ่งขณะนี้กรมศุลกากรไดนําระบบ
e-Customs หรือในปจจุบันเรียกวาระบบ TCES (Thai Customs Electronic System) เขามาใช
รวมถึงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ในการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการ
ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการนําเขา สงออก และโลจิสติกสเพื่อรองรับ
การให บ ริ การแบบเบ็ ดเสร็ จ ณ จุ ด เดียว และรองรับ การเชื่อมโยงขอมูล ระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนในระบบ ASEAN Single Window นอกจากนี้ กรมศุลกากรไดนําเครื่องมือและอุปกรณที่
ทันสมัย เชน ระบบ CCTV และระบบการตรวจสอบตูสินคาดวยเครื่องเอ็กซเรยเขามาใชในการตรวจ
ปลอยสินคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ
(2) กรมศุลกากรมีกลุมตรวจสอบภายในของกรมศุลกากรทํางานอยางตอเนื่อง
โดยประสานความรวมมือกับระบบการตรวจสอบจากภายนอก เชน ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และการตรวจสอบจากหนวยงานระหวางประเทศ ซึ่ง
มีการทํ า ความร ว มมื อกั บ ศุ ล กากรระหวางประเทศตามปฏิญ ญาของคณะมนตรีความรว มมือทาง
ศุลกากรวาดวยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยของศุลกากร (The Revised Arusha Declaration)
ขององคการศุลกากรโลก เปนตน
(3) การทําความตกลงรวมกันระหวางผูประกอบการกับกรมศุลกากร โดยมี
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมหารือและแกไขปญหาใหมีความสะดวกรวดเร็ว ทันตอ
สถานการณการคาระหวางประเทศ (4) การใหความรูและสรางความเขาใจใหแกประชาชน โดยกรม
ศุลกากรไดจัดตั้งศูนยบริการศุลกากร (Customs Care Center) และคลินิกภาษี เพื่อใหความรูและ
บริการแกผูประกอบการและประชาชนทั่วไป รวมถึงการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผานพิธี
การศุลกากรและกระบวนงานทางศุลกากรตางๆ เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจการคาระหวาง
ประเทศพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(5) การใหบริการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรลวงหนา การวินิจฉัยราคา
ศุลกากรลวงหนา และการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสินคาลวงหนา เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
ในการที่จะใหไดรับทราบขอมูลลวงหนาที่มีความชัดเจนและคาดการณได
(6) การตรวจสอบภายหลังการตรวจปลอย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ทางการคาควบคูกับการควบคุมทางศุลกากรโดยใชหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
และระบบ Profile ทั้งระบบ Central Profile และ Local Profile ซึ่งเปนกระบวนการทางศุลกากร
ตามมาตรฐานสากล เมื่อมีการตรวจปลอยสินคาแลว หากมีกรณีที่ตองสงสัยก็สามารถไปตรวจสอบ
ภายหลังได
(7) มีการตั้งคณะกรรมการที่ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ไดแก คณะกรรมการ
คุมครองจริยธรรม คณะกรรมการประเมินความโปรงใส ประกอบดวย อธิบดี ผูบริหารกรมศุลกากร
และบุคคลภายนอก ไดแก ผูแทนสภาหอการคาไทย อาจารยมหาวิทยาลัย ผูแทนสื่อสารมวลชน และ
ตัวแทนผูประกอบการ
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(8) ปลู ก ฝ งข า ราชการใหม ๆ เช น กิจ กรรมพี่ ส อนน อ ง จั ด อบรมดู งาน จั ด
กิจกรรมสงเสริมการสรางคานิยมพอเพียง ไมฟุมเฟอย ใฝบริการที่ดี ไมรับสินบนสินจาง
นอกจากนี้ นางกรศิริยังเห็นวาในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ควรรวมมือ
กันทุกฝาย ตั้งแตรัฐบาล ผูบริหาร ขาราชการระดับสูง เจาหนาที่ทุกระดับ การดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวจึงจะประสบความสําเร็จ โดยสามารถลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันไดอยางยั่งยืน
นายสมชัย สัจจพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เห็นวาแนวทางการ
ปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันนั้น ควรมีการดําเนินการ ดังนี้
ระดับบุคคล
(1) พิจารณาคาครองชีพของขาราชการดวย โดยขาราชการควรไดรับคาครอง
ชีพไมนอยกวาเอกชน
(2) พัฒนาสรางจิตสํานึก ใชหลักธรรมะเพื่อไมใหเกิดการคอรรัปชัน
(3) บ มเพาะขาราชการใหมใหมีจิตสํานึกที่ดีและมีพี่เลี้ย งเพื่อใหขาราชการ
ตระหนักวาการทุจริตเปนเรื่องนารังเกียจ ปลูกฝงวัฒนธรรมการอยูอยางพอเพียง เปนตน
ระดับหนวยงาน
(1) หมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ภายในหนวยงาน เพื่อลด
การสร า งอิ ทธิ พ ลที่ เ อื้ อ ต อ การหาประโยชน โ ดยมิช อบ รวมทั้ งหมุ น เวี ย นการปฏิ บั ติง านระหว า ง
หนวยงานตางๆ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมองคกร
(2) แยกกรมจัดเก็บภาษีใหเปนเอกชนที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
(3) ปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
(4) แกไขกฎระเบียบที่เปนชองโหว
(5) การลงโทษผู ก ระทํ า ความความผิ ด ต อ งลงโทษอย า งจริ ง จั ง เด็ ด ขาด
เครงครัด และผูบริหารตองเปนตัวอยางที่ดีทุกระดับ
ระดับประเทศ
(1) ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงและรั ฐ บาลต อ งเอาจริ ง เอาจั ง ในการ
แกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน โดยกําหนดใหเปนวาระของชาติหรือกระทรวง
(2) เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสังคมโดยสนับสนุนใหมีการตรวจสอบจาก
ภาคสังคม มีการกดดันทางสังคม เชน การนําเสนอขาวการทุจริต หรือใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานราชการที่มีโอกาสในการเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
เปนตน
นางสมณีย มงคลโภชน รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เห็นวาการดําเนินการเพื่อ
ปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันนั้น สวนราชการควรมีการเสริมสรางการบริการที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และภาครัฐตองทําใหเจาหนาที่หรือขาราชการเกิดความรัก ผูกพัน โดยการทําใหเจาหนาที่
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มีกิน มีใช และมีความสุข หากมีสิ่งเหลานี้นอยลงจะนําไปสูการอึดอัด และเกิดการทุจริตคอรรัปชันได
เชน กรณีการเปลี่ยนแปลงระเบียบหลักเกณฑการเบิกคายาบางประเภท เปนตน สําหรับในสวนของ
กรมสรรพสามิตนั้น เห็นวาควรปรับโครงสรางตําแหนงโดยเพิ่มอัตรากําลังคนในตําแหนงนักตรวจสอบ
เพื่อใหมีผูปฏิบัติงานดานตรวจสอบเพียงพอ
นางสาวชุณหจิต สังขใหม รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เห็นวาการดําเนินการ
เพื่อปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันนั้น ควรทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีการใช
ดุล พิ นิ จ น อยที่ สุ ด หรื อถ า มี การใช มีดุล พินิจ ก็มีการกําหนดเกณฑการใช และเห็น วาการใชร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนเครื่องมือที่จะสรางความโปรงใสไดมาก นอกจากนี้ การทํางานของ
ระบบการตรวจสอบของสวนราชการ ควรทําใหรวดเร็ว และควรใหสาธารณะเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ และองคกรตองสรางคานิยมเนนย้ําความซื่อสัตย วาเปนสิ่งสําคัญ มีการลงโทษผูกระทํา
ความผิดอยางจริงจัง เด็ดขาด
นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
กลาววาในอนาคต สบน. จะมีการออกหนังสือเวียนภายในใหสํานัก/กอง/กลุมใดปรารถนาอยากได
อะไรและจะไปขอกับภาคเอกชน ใหมีการหารือกับผูบริหารกอนดําเนินการ ผูบริหารจะไดทราบกอน
เชน การไปบอกกั บ บริ ษัทเอกชนวาขอไปอบรมตางประเทศ 1 อาทิตย ชว ยจัดใหห นอย เพราะ
บางครั้งมีการนําชื่อผูบริหาร ชื่อองคกรไปอาง เปนเรื่องที่ผิดวินัย และเพื่อทําใหมีการวางกฎเกณฑ มี
การพิจารณาความจําเปน และประโยชนที่จะได รวมถึงการกอใหเกิดการพัฒนาบุคลากร ถาเปนสิ่งที่
ดีผูบริหารก็จะจัดใหมีการดําเนินการอยางถูกตองและเปนทางการ ในปจจุบันบริษัทจัดอบรมสัมมนามี
กลยุทธที่เสนอใหจัดอบรมสัมมนากับบริษัทหลายๆ ครั้ง แลวจะเชิญทีมทํางานใหไปตางประเทศดวย
หรือการจางบริษัทจัดอบรมสัมมนา 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง เปนการปลูกฝงสิ่งแปลกๆ ใหกับระบบ
ราชการ ซึ่ง สบน. ไดมีการปฏิเสธวิธีการดําเนินการดังกลาว เพราะเปนการผูกขาดกับบริษัทนั้นมาก
เกินไปและมีผลประโยชนมาเกี่ยวของ
นางปานทิพย ศรีพิมล รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กลาววา สคร. มีแนวทางการปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน โดย สคร.
ไดกําหนดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งดําเนินการโดย
กลุมงานคุ มครองจริย ธรรม นอกจากนี้ แนวทางทางการปองกัน การทุจริตคอรรัปชันที่สําคัญ คือ
ผูใหญตองเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้ง การนําธรรมะ วิธีคิด ความเชื่อในกฏแหงกรรม การทําดีไดดีทํา
ชั่วไดชั่ว และการอบรมจิตใจไมใหอยากไดอยากมีในสิ่งที่ไมชอบธรรม
นางอุไรวรรณ โชติกกําธร ผูอํานวยการสํานักบริห ารกลาง กรมธนารักษ
กลาววาการปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันของกรมธนารักษในปจจุบันนั้น ไดมีการแตงตั้ง
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คณะกรรมการขึ้นดําเนินการในดานตางๆ เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมธนารักษ เพื่อ
กํ า กั บ ดู แ ลวิ เ คราะห ประเมิ น ผลกระทบรวมทั้ ง จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
คณะกรรมการประเมินผลการจัดทํามาตรฐานความโปรงใส เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการจัดทํา
มาตรฐานความโปรงใสของกรมธนารักษ รวมทั้งคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ เพื่อศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนตน
รวมทั้งไดมีการจั ดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน จัดโครงการฝกอบรมดานการ
สงเสริมปองกันและปราบปรามการทุจริต เผยแพรความรูดานวินัย เสริมสรางจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม และการจัดทําจรรยาขาราชการ ฯลฯ
สําหรับแนวทางการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในอนาคตนั้น คงตองดําเนินการ
ใหสอดคลองนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดวย เชน สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน
ก.พ. หรือสํานักงาน ก.พ.ร. ฯลฯ
นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ใหขอมูลวาการปองกันและลดปญหา
การทุจริตคอรรัปชันของกรมสรรพากรมีดังนี้
(1) มาตรการที่ตองดําเนินการเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
1) ปรับปรุงระบบงานกํากับดูแลผูประกอบการภาษีมูลคาเพิ่ม/ภาษีธุรกิจ
เฉพาะดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถควบคุมการทํางานของเจาหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2) จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งด า นทุ จ ริ ต ในโครงการลงทุ น ที่ ไ ด รั บ
งบประมาณสูงสุด 3 ลําดับแรก
(2) มาตรการที่ตองดําเนินการสําหรับทุกหนวยงาน เชน
1) แจงเวียนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ ทางระบบ Intranet ของกรม
2) การไมสนับสนุนและไมใหความรวมมือกับเอกชนที่ทุจริตโดยการตรวจสอบ
ประวัติของเอกชนกับกรมบัญชีกลางกอนมีการวาจาง
3) การพบปะกับองคกรหรือกลุมวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดเก็บภาษีอากร เพื่อสรางความโปรงใสในการเก็บภาษี
สําหรับแผนการปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันเพิ่มเติมในอนาคต มี
ดังนี้
(1) ใหสํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ วิเคราะหความเสี่ยง
ในกระบวนงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต
(2) เปดชองทางการรองเรียนในระบบ Internet สําหรับกรณีทุจริตโดยกําหนด
Banner เปนการเฉพาะ
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(3) สรางเครือขายปราบทุจริตในระบบ Intranet กรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแจงเบาะแสการทุจริต
2.2.3 นักธุรกิจเอกชน
ผลการสัมภาษณนายตอตระกูล ยมนาค อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งกลาววาตนมีประสบการณการทํางานรวมกับกระทรวงการคลัง
โดยไดรับมอบหมายใหเปนที่ปรึกษาโครงการกอสรางสําหรับการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ ๑๓
ซึ่งมีป ระมาณ ๑๐ โครงการทั้งอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาตางๆ โดยเหตุที่ไดมาเปนที่ป รึกษา
โครงการเนื่องจากกอนหนานั้นมีปญหาการแยงกันเพื่อรับผิดชอบโครงการ ทําใหเหลือเวลาไมมากใน
การดําเนินโครงการ ทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสมัยนั้น คือนายธารินทร นิมมานเหมินทร
ได เชิ ญ อาจารย มาเปน ที่ ปรึ กษาโครงการ แลวรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลังก็มีนโยบายไมให
การเมืองมายุงเกี่ยวรวมทั้งไมใหทําการจัดซื้อจัดจางในระบบราชการ จึงมีบทเรียนวาการจัดซื้อจัดจาง
โปรงใสในภาครัฐนั้นสามารถทําได โดยหนึ่ง นักการเมืองตองไมมายุงเกี่ยว และสองสวนราชการไดที่
ปรึกษาที่ดีซึ่งจะสงผลทําใหไดผูรับเหมาที่ดีดวย
สําหรับกระทรวงการคลัง นายตอตระกูลไมพบวามีการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อ
จัดจางโครงการกอสราง ทั้งนี้ อาจเนื่องจากมีโครงการนอยมาก จึงไมมีโอกาสหรือชองทางการทุจริต
ในเรื่องดังกลาว
จากการศึกษาขอมูลงานกอสรางแลวนายตอตระกูล เห็นวา ไมควรใชวิธีการ
ประกวดราคาผานทางอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Auction เนื่องจากพบวาทั้งที่ความเปนจริงการประมูล
แบบ e-Auction ควรจะชวยประหยัดเงินไดถึง ๗ % แตกลับประหยัดไดเพียง ๑ % เทานั้น หาก
แกปญหานี้ไดจะชวยประหยัดไดอีก ๕๐,๐๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท จากงบประมาณกอสรางภาครัฐ
ที่ร าคา ๑.๑ ล า นล า นบาท ทั้ ง นี้ ใ นเบื้ อ งต น ทางภาคี จ ะเน น จั บ ตาดู ก ารประมู ล งานก อ สร า ง ๕
หนวยงานที่มีปญหารองเรียนมาก เชน กรมทางหลวงชนบท ผูรับเหมาที่ไดรับเลือกใหมีสิทธิ์ในการ
ประมู ล งานก อสรา งส ว นใหญ ในชว ง ๖ ปที่ผานมาจะเปน กลุมเดิมๆ ที่ว นเวีย นไดงานซ้ํากัน โดย
จุดออนของระบบ e-Auction อยูที่ตอนเคาะราคาเพราะระบบนี้จะมีการใชหลักเกณฑคุณสมบัติมา
เปนตัวขัดขวางทําใหไมมีผูแขงขัน หรือชนะงานกันเพียงแคไมกี่รอยบาทเทานั้น
ในระยะหลั ง ประเทศไทยไมใ ชเงิ น กูจ ากองคก รระหวา งประเทศ เนื่องจาก
หนวยงานที่ใหกูดังกลาวมีการกําหนดระบบระเบียบในการใชเงิน หรือ Procurement Procedure
เปนคูมือสําหรับสวนราชการในการปฏิบัติงานที่ดี เชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งจัดทําเอกสาร
การปองกันการทุจริตโครงการชวยเหลือการปองกันผูประสบภัย ทั้งนี้ เนื่องจาก ADB มีบทเรียนใน
อดีตจากกรณีการใหกูจัดทําโครงการบําบัดน้ําเสียคลองดาน พบวามีการทุจริตโดยนักการเมืองของ
ไทยรวมมือกับเจาหนาที่ของ ADB
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นายตอตระกูลกลาววา แมจะมีความพยายามในการปญหาการทุจริต โดยการ
สร างระบบใหมๆ เพื่อปองกั น แต การสรางอะไรใหมๆ ก็อาจจะเจอปญ หาใหม เชน กรณีของ eAuction เดิมเปนระบบที่สรางขึ้นเพื่อปองกันการฮั้วประมูล ซึ่งปจจุบันกลับพบวา ระบบดังกลาวเปน
การสงเสริมใหทุจริตโดยถูกตองตามระเบียบ โดยมีการฮั้วกันแตไมมีหลักฐานเอาผิดได อาจเรียกไดวา
เปนการโกงโดยไมมีหลักฐาน อยางไรก็ตาม การไปคิดแกระบบ e-Auction ก็อาจเจอปญหาใหมก็ได
นายต อตระกูล มี ขอเสนอสําหรับ ภาครัฐ ในการปองกัน การทุจ ริตคอรรัป ชั น
ประการแรก คื อต องเป ดเผยข อมู ล ขาวสารและใหมีผูมารว มรับรู รว มแขงขัน จํานวนมาก ซึ่ง eAuction (e-Biding หรือ e- Procurement) ดีในแงของการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตเหมาะสําหรับ
การใชในหนวยงานการผลิตมากกวาการกอสราง อาจารยเห็นวาการปดบังขอมูลจะทําใหเกิดการ
ทุจริต ดังนั้น จึงตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหเกิดการเขารวมประมูลจํานวนมาก และประการที่สอง ตองให
ผูที่จะเขารวมมีความเชื่อถือวาจะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม เชน โครงการปองกันน้ําทวมนั้นๆ
ประเทศอื่น ๆ เชน ในยุโรปและอเมริกา ไดขอถอนตัว เนื่องจากไมเชื่อวาจะไมมีการจายเงินใตโตะ
ซึ่งประเทศดังกลาวไมสามารถจะทําไดเพราะมีกฎหมายของประเทศที่กําหนดหามมิใหจายเงินใตโตะ
ขณะที่ญี่ปุนเขารวมโดยรวมเปนบริษัทเดียว และประเทศไทยคือ บริษัท ช. การชาง ซึ่งตอมาภายหลัง
2 สัปดาหกอนการประมูลก็ไดขอถอนตัวไป นายตอตระกูลกลาววาประสบการณการจัดทําการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐในอดีต มีผูมาประมูลเยอะ เนื่องจากไดมีการใหขอมูลมาก และมีระยะเวลาการประกาศ
คอนขางนาน ขณะที่ในปจจุบันพบวา e-Auction บางหนวยงานใชเวลาประกาศแคสามวัน และ
บางครั้งไมมีรายละเอียดกลาวคือมีแตจะเก็บไวในที่ซับซอน ยากแกการคนหา หรือ ดาวนโหลดขอมูล
นายตอตระกูลกลาววา สํานักงาน ป.ป.ช. พยายามปองกันการทุจริต โดยในป
๒๕๕๕ ไดใหทุกหนวยงานสํารวจตัวเองวาโปรงใสแคไหน แมจะไมไดเปนหลักประกัน แตก็เปนตัวชี้วัด
พื้นฐานที่จะใหสวนราชการมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ยังกําหนดให สวนราชการตองมี
การกําหนดราคากลาง ซึ่งจะทําใหมีผูเขารวมประมูลจํานวนมาก โดยราคากลางสําหรับการกอสราง
ตองมีรายการ หรือรายละเอียดที่เรียกวา Bill of Quantity ซึ่งจะทําใหสวนราชการที่ตั้งราคาสูงเกิน
จริงทําไดยาก อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวไมสามารถจะแกไขปญหาทุจริตไดทั้งหมด โดยพบวา
จะมีการคํานวณราคาที่เกินจริงไวในรายการทุกรายการที่มี หรือไวในรายการที่จะไมเปนที่สังเกต
ดังนั้น ตอมาป.ป.ช. จึงออกกฎหมายระเบีย บใหเอกชนที่ทําสัญญากับ ภาครัฐ ตองทําบัญ ชีแสดง
รายการทรัพยสิน
นายตอตระกูลเห็นวาจากประสบการณที่ผานมาพบวามีความแตกตางระหวาง
หนวยงานที่ดีและไมดี โดยหนวยงานที่ดีเปนหนวยงานที่เรียกไดวา มองเห็นอนาคตที่ดี มีวัฒนธรรม
องคกรที่เนนความซื่อสัตย สุจริต มีผูนําที่เปนแบบอยางที่ดี ซึ่งหากองคกรใดที่มีลักษณะดังกลาว ก็
อาจทําใหพบเห็นการทุจริตนอยมาก
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นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไดประมวลบทสัมภาษณของนายประมณฑ สุธีวงศ
ประธานเครือขายตอตานการคอรรัปชัน ซึ่งไดใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาห ปที่ 4
ฉบับที่ 170 วันเสารที่ 5-วันศุกร 11 มกราคม 2556 ตอปญหาการทุจริตในประเทศไทย ดังนี้
นายประมณฑมองวาปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย เกิดจากการที่
สังคมปลอยปละละเลยจนกลายเปนโรครายที่อยูในทุกภาคสวนของบานเมือง และเห็นวาปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน เกิดขึ้นไปทั่วทุกแหง ไมใชเฉพาะในรัฐบาลเทานั้น แมแตภาคเอกชนก็มี
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน แตการคอรรัปชันของรัฐบาลเปนปญหาใหญเนื่องจากการใชเงินกอนใหญ
จะอยูที่รัฐบาล
นายประมณฑยังกลาวดวยวาแมปญหาการทุจริตคอรรัปชันจะเกิดจากคน แต
ถาระบบดีและรัฐบาลเอาจริงเอาจัง คนก็จะทุจริตยากขึ้น แตถาเรามีระบบที่หละหลวมและไมเอาจริง
เอาจัง การลงโทษไมเขมงวดจริงๆ คนที่จะทุจริตก็ไมเกรงกลัวอะไร ใครมือยาวสาวไดสาวเอา
นายประมณฑเห็นวาการแกไขปญหาในสวนของนักการเมืองและขาราชการที่มี
ปญหาคอรรัปชันชนิดฝงรากลึก คือ การมีรัฐบาลที่เขมแข็ง ผูนําที่เด็ดเดี่ยว และออกมารณรงคในเรื่อง
การปราบปรามการคอรรัปชันอยางจริงจัง กลาวคือ รัฐบาลจะตองเปนผูนําในเรื่องนี้อยางชัดเจน โดย
ถาพบวาผิดก็ตองลงโทษอยางจริงจังและเด็ดขาด หรือตองปองกันไมใหเกิดการใชอํานาจในทางที่ผิด
นายประมณฑกลาววาสําหรับแนวทางการดําเนินการของเครือขายตอตานการ
คอรรัปชัน คือการปลุกใหคนสวนใหญมองเห็นถึงผลกระทบและความเลวรายของการทุจริตคอรรัปชัน
เพื่อเปนพลังผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย โดยภาคีเครือขายตอตานการคอรรัปชัน
มีหนวยงานที่เขารวมที่เปนทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และหนวยงาน
ราชการบางหนวยงาน ทั้งหมด 46 องคกร ซึ่งการดําเนินการจะใชสื่อในการรณรงคเผยแพรและ
สรางแนวรวมในการตอตานการคอรรัปชัน และเนนในเรื่องการปองกัน โดยพยายามจะเขาไปดูชอง
โหวตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกอนที่จะมีการทุจริต ซึ่งวิธีปองกันนั้นนับวาเปนวิธีที่ดี และเกิดปญหานอย
ที่สุด ซึ่งการปองกันก็มีหลายเรื่องที่เราไดจับตาไวแลว โดยจะเนนไปที่โครงการขนาดใหญของรัฐ เชน
โครงการปองกันน้ําทวม ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการคมนาคม มูลคา
๒,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท จะเขาไปเสนอแนะที่จ ะปดชองโหวหรือปองกัน การทุจริตใหไดมากที่สุด
กอนที่จะมีการทุจริตเกิดขึ้น รวมทั้ง จะตั้งหนวยงานพิเศษรวมในการเฝาระวังการทุจริตในโครงการ
ปองกั น น้ํา ท วม ๓๕๐,๐๐๐ ลา นบาท รว มกับ สํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน และคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยจะเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
ผลักดันใหรัฐบาลดําเนินโครงการแกปญหาน้ําทวมอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส นอกจากนี้จะ
เสนอตอรัฐบาลใหมีคนนอกหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เชน วิศวกรโยธา เขารวมกําหนดราคากลาง
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ตรวจรับ งาน ตรวจสอบคุ ณสมบั ติของผูรับ งาน และผลักดันใหเปดเผยราคากลางตอสาธารณชน
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความโปรงใส
นายประมณฑเห็นวาสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการชวยรณรงคตอตาน โดย
ตองชวยกันประจานคนชั่วซึ่งจะเปนแรงผลักดันทางสังคมที่มีผลคอนขางสูง เพราะสื่อจะมีสวนชวยให
ขอเท็จจริงปรากฏแกสังคม อยางไรก็ตาม องคกรสื่อในปจจุบันมีทั้งดี และไมดี สื่อที่ดีมีความเปนกลาง
และกลาที่จะพูดในสิ่งที่ถูกตองก็มี สื่อที่ถือขาง เปนพรรคพวกของบางกลุมบางคนแลวสนับสนุนบาง
คนโดยไม คํา นึ งถึงถู ก-ผิ ดก็มี ซึ่ งถื อเปน ปญ หาสังคม เหมือนกับ ปญ หาอื่น ๆ และในวงการธุร กิจ ก็
เหมือนกัน มีทั้งพวกที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปชัน มีทั้งพวกที่ทุจริตเสียเอง มีพวกที่ไมสนใจวาใคร
จะทุจริต ดังนั้น เรื่องนี้จึงเปนปญหาสังคมที่เราตองชวยกันรณรงคเพื่อใหทัศนคติในเรื่องดังกลาว
เปลี่ยนแปลงไป
นายประมณฑกลาววาการรณรงคการตอตานการทุจริตคอรรัปชันที่ผานมาของ
เครือขายฯ อาจไดผลคอนขางนอย เนื่องจากทุกภาคสวนยังไมตื่นตัวหรือกระตือรือรนเทาที่ควร แตมี
หลายหนวยงานที่เริ่มตอบสนองในทางที่ดี เชน ภาคธุรกิจเอกชนมีหลายกลุมเริ่มเขามาใหความสนใจ
และใหการสนับสนุน เชน โครงการหมาเฝาบานที่เครือขายรณรงคใหผูมีจิตอาสามาเขารับการอบรม
แลวไปเฝาดูโครงการตางๆ ในพื้นที่ตนเอง ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้ยังเห็นวา การทําให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ตองทําใหประชาชนเห็นวาการทุจริตทํา
ใหประชาชนเสียหายอยางไร เพราะทุกคนเสียภาษีดวยกันทั้งนั้น ทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางออม
ถาเงินภาษีของเราถูกคดโกงไปในรูปแบบตางๆ ก็สงผลใหผลประโยชนของเราเสียหายไปดวย
นายประมณฑกลาววาแมประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการคอรรัปชันและ
มีบทลงโทษ แตขั้นตอนการดําเนินการบังคับใชกฎหมายยืดยาด ตองไปสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งมี
มูลแลวถึงจะสั่งฟอง กวาจะฟองเสร็จแตละศาลตองใชเวลานานมาก กวาจะสิ้นสุดทั้ง ๓ ศาล ศาล
ชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา มันใชเวลา ๒๐- ๓๐ ป เพราะฉะนั้นคนที่ทุจริตเขาก็ไมกลัว เพราะกวา
จะถึงวันนั้นเขายังมีชีวิตอยูห รือเปลาก็ไมรู ดังนั้นจึงเห็นวากระบวนการตามกฎหมายควรมีความ
รวดเร็วขึ้นและมีความชัดเจน คือถาพิสูจนไดวามีความผิดก็ตองมีการลงโทษเพื่อใหเปนตัวอยาง
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ตารางที่ 34 สรุปผลการสัมภาษณ
ประเด็น
ผลการสัมภาษณ
(1) สถานการณ และรูปแบบ สถานการณและรูปแบบปญหาการทุจริตคอรรัปชันในกระทรวงการคลัง
ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น มีจํานวนไมมาก และเกิดขึ้นเฉพาะกับขาราชการบางคนบางกลุมเทานั้น
ในหนวยงาน
โดยหนวยงานทีจ่ ะพบการทุจริตของเจาหนาที่ในรูปแบบตางๆ สวนใหญ
จะเปนหนว ยงานปฏิบัติ แตในหนว ยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย
และออกกฎหมายหรือระเบียบ จะพบเห็น หรือเกิดขึ้นนอยมาก หรือ
แทบจะไมมีเลย และการทุจริตที่เกิดขึ้นจะมีทั้งการกระทําแบบตั้งใจและ
ไมตั้ งใจ ซึ่ง การทุจ ริตแบบตั้ งใจ จะอาศัย ช องโหว ของกฎหมายหรื อ
ระเบียบขั้นตอนของทางราชการในการใชดุลยพินิจเพื่อใหตนหรือผูอื่น
ไดประโยชนโดยไม ชอบด วยกฎหมาย เชน การรับเงิน ใตโ ตะ เพื่อลด
ภาระภาษีใหกับผูนําเขาโดยในขั้นตอนการตรวจสอบสินคามีการสําแดง
ใหเห็นวาสินคาที่อยูดานหนาของคอนเทนเนอรเปนสินคาราคาถูกแต
สินคาขางหลังตูเปนสินคาหรู ราคาแพง หรือ เพื่ออํานวยความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการ เปนตน สําหรับการทุจริตแบบไมตั้งใจสวนใหญ
เกิดขึ้นจากการที่เจาหนาที่ไมเขาใจหรือไมรูในกฎ ระเบียบ ซึ่งอาจมี
สาเหตุการสื่อสารไมเพียงพอ และในบางกรณีอาจเปนเรื่องใหมและไมมี
กฎหมายรองรับ เปนตน
(2) ปจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อให คนเปนปจจัยหรือสาเหตุสําคัญของการเกิดทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย
เกิ ด การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ใน มากกวา ระบบ ระเบียบที่มีชองโหว โดยพบวาคนที่มีพฤติกรรมไมดี คิด
หนวยงาน
ชั่ว เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง จะใชเหตุผลอื่นๆ เปนขออาง
ในการกระทําผิด เชน การมีรายไดนอย ตองการการยอมรับมีหนามีตา
ทางสังคม เปนตน นอกจากนี้ยังมีปจจัยหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ทําใหเกิดการ
ทุจริตคอรรัปชัน ไดแก คานิยมขององคกร หรือวัฒนธรรมการรับคาน้ํา
รอนน้ําชา อิทธิพลของการเมือง และการขาดระบบการตรวจสอบที่ดี
เปนตน
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ตารางที่ 34 (ตอ)
ประเด็น
ผลการสัมภาษณ
(3) แนวทางการป องกั น และ แนวทางการปองกันและลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันนั้น ควรเริ่มตั้งแต
ลดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ระดับบุคคล เชน คัดเลือกสรรหาคนดีเขามารับราชการ การพิจารณา
ในหนวยงาน
คาตอบแทนของขาราชการโดยควรไดรับไมนอยกวาเอกชนเกินไป การ
เนนย้ําคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และสรางจิตสํานึกของขาราชการดาน
การใหบริการที่ดีและโปรงใส และผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดี เปนตน
ระดับหนวยงาน เชน การแกไขกฎระเบียบที่ซ้ําซอน ลาสมัย มีชองโหว
โดยแกกฎ ระเบียบใหตรงไปตรงมา ชัดเจน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจัง การปรับ
โครงสรางกระบวนการตรวจสอบ อาทิ การเพิ่มจํานวนอัตรากําลังดาน
การตรวจสอบ การใหภาคสาธารณะเขามีสวนรว มตรวจสอบ และใน
ระดับประเทศ เชน การกําหนดใหการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปน
วาระของชาติหรือกระทรวง ใหมีการตรวจสอบจากภาคสังคม และการ
กดดันทางสังคม เชน การนําเสนอขาวการทุจริต หรือใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในการเสนอตรวจสอบการดําเนินงานของกรมจัดเก็บภาษี หรือ
กรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งนั้ น อาจให มี ก ารทํ า สั ต ยาบั น ร ว มกั น ระหว า ง
หนวยงานจัดซื้อจัดจาง ผูมายื่นซอง (เอกชน) วาจะไมมีการทุจริต และให
มีผูสังเกตการณในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งผูสังเกตการณตองทํา
สัตยาบันวาจะไมนําขอมูลทางธุรกิจของเอกชนไปเปดเผย เปนตน
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บทที่ 7
สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิ จัย ปจ จัยที่เอื้อใหเกิดการทุจ ริตคอรรัปชัน และรูป แบบการทุจ ริ ต
คอร รั ป ชั น รวมทั้ ง แนวทางในการจั ด การและป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ของเจ า หน า ที่ รั ฐ
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง คณะผูวิจัยจึงสรุปผลการวิจัยและเสนอแนวทางการจัดการ
และปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ดังนี้
7.1 สรุปผลการวิจัย
7.1.1 ปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง
กลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวาปจจัยภายในหรือตัวบุคคล เปนสาเหตุหรือปจจัย
ที่ เ อื้ อ ให เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น มากที่ สุด กล าวคือ การที่ บุ ค คลหรื อ ข า ราชการเป น คนที่ มี
พฤติกรรมไมดี คิดชั่ว เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง มีความลุมหลงในอํานาจ เกียรติยศ
ชื่อเสียง และมีความตองการไมมีที่สิ้นสุด คนเหลานี้จะใชอาศัยชองโหวของระบบ ระเบียบ หรือ
กฎหมายของทางราชการในการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดใหกับตนเองและพวกพอง และ
อิทธิ พลของการเมื องจะสามารถครอบงําคนเหลานี้ไดไมย าก และจะรว มมือกัน ในการทุจ ริต
คอรรัปชัน เพื่อผลประโยชนตางตอบแทน ซึ่งหากขาราชการเปนคนที่มีพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม แมจะมีชองวางหรือโอกาสในการใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชน ก็จะไมมีวันที่
จะกระทําการทุจริตคอรรัปชันหรือถูกครอบงําจากอิทธิพลของการเมือง อยางไรก็ตาม พบวา
วัฒนธรรมและคานิยมของหนวยงานหรือสังคม ก็เปนปจจัยที่ทําใหคนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีหรือเลวไดเชนกัน เชน ในบางหนวยงานจะเห็นวาการรับคาน้ํารอนน้ําชาเปนเรื่องปกติ หรือ
บางหนวยงานจะยึดมั่นทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต และบางหนวยงานมีวัฒนธรรมนายกับ
ลูกนอง ซึ่งตางมีผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน หรือคานิยมของสังคมไทยในเรื่องวัตถุนิยม
เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อขาราชการและนักการเมืองรวมมือกันทุจริตคอรรัปชัน จึงทําให
ขาดความจริงจังในการจัดการปราบปรามและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
7.1.2 ลักษณะและรูปแบบการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ห็ น ว า การใช อํ า นาจหรื อ ตํ า แหน ง เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
ประโยชนทั้งของตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ เปนรูปแบบหรือลักษณะการทุจริตที่พบเห็นมากที่สุด
เชน การรับเงินใตโตะเพื่อชวยหลบเลี่ยงภาษี เปนตน โดยอาจกลาวไดวา การทุจริตในลักษณะนี้
เป น การทุ จ ริ ต แบบมี ก ลุ ม มี พ วก ซึ่ ง ต า งได รั บ ผลประโยชน จ ากการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ร ว มกั น
กลาวคือ ผูประกอบการไดกําไรมากขึ้น เจาหนาที่มีรายไดพิเศษ ผูบังคับบัญชาไดเลื่อนตําแหนง มี
การสมยอมกันทั้งผูใหและผูรับ ดังนั้น จึงไมมีการรองเรียนหรือความขัดแยงใดๆ
อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาขอมูลเรื่องรองเรียนและการดําเนินการทางวินัย
ของเจาหนาที่รัฐในกระทรวงการคลัง พบวา การทุจริตคอรรัปชันในลักษณะหรือรูปแบบดังกลาว
ไมไดมีเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก แตเกิดขึ้นเฉพาะกับขาราชการบางกลุมบางพวก และสวนใหญ
เกิ ดขึ้ น ในหน ว ยงานปฏิ บั ติ เ ท านั้น ดังนั้ น จึงอาจสะทอนไดวาปญ หาการทุจ ริต คอรรัป ชั น ใน
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กระทรวงการคลังยังไมไดอยูในขั้นวิกฤติ แตก็ปฏิเสธไมไดวาการทุจริตคอรรัปชันดังกลาวซึ่งได
ปรากฏในสื่อตางๆ ไมวาจะเปนการรวมมือกันโกงภาษี VAT จากการสงออก หรือกรณีเลี่ยงภาษี
นําเขารถยนตหรูนั้น ไดสงผลกระทบตอภาพลักษณของกระทรวงการคลังเปนอยางมาก เนื่องจาก
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานราชการที่มีหนาที่ตองใชและรักษาทรัพยสมบัติของแผนดิน ให
คุมคาและเกิดประโยชนสุขกับประชาชนผูเสียภาษี ดังนั้น ผูบริหารของกระทรวงคลังจึงตองมี
ความเด็ดขาด เอาจริงเอาจังในการจัดการและลงโทษผูกระทําผิดในกรณีทุจริตดังกลาว
7.1.๓ แนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจา หนาที่รัฐ ใน
กระทรวงการคลัง
กลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวาแนวทางการจัดการและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
ของเจ าหน าที่ รัฐ ในกระทรวงการคลัง คือ การสงเสริมใหป ระชาชนไดเขาไปมีบทบาทในการ
ปองกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ ไมวาในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่นเพื่อการคัดกรอง
คนดี มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมเขามาบริหารประเทศ ซึ่งอาจสะทอนไดวานักการเมืองมี
อิทธิพลในการครอบงําใหขาราชการรวมมือกันทุจริตคอรรัปชัน โดยตางฝายตางไดผลประโยชน
ตอบแทนซึ่ งกัน และกั น นอกจากนี้ ยังสะทอนวาการปราบปรามและแกไขปญ หาการทุจ ริ ต
คอรรัปชันจะสําเร็จไดนั้น ฝายบริหารหรือรัฐบาลตองเอาจริงเอาจัง มีความเด็ดขาดในการแกไข
ปญหา และลงโทษผูกระทําผิดโดยไมคํานึงถึงความเปนพวกพอง เพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยาง โดยควร
กําหนดใหการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนวาระแหงชาติ นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังเห็น
วา การเรงปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูป
ระบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อใหกลไกการทํางานของกฎหมาย การศึกษา ระบบ
ขอมูลขาวสารเกิดความเปนธรรม โปรงใส มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญ
เพิ่มขึ้น ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะทําใหสามารถลดปญหาการทุจริตคอรรัปชันลงไดเชนกัน โดย
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนหนึ่งเห็นวา การที่กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมีชองโหว และ
เปดโอกาสใหเจาหนาที่ใชดุลยพินิจนั้น ยอมเปนโอกาสของคนชั่ว และการที่กระบวนการในการ
ตรวจสอบและลงโทษผูกระทําผิดใชระยะเวลานาน ก็ยอมทําใหคนชั่วไมเกรงกลัวที่จะกระทําผิด
และในสวนของการปฏิรูประบบการศึกษาจะชวยแกไขปญหาตั้งแตระดับปจเจคบุคคล โดยใช
กระบวนการอบรมบมนิสัยที่ดีงามใหกับเยาวชนผานกลไกตางๆ ทางสังคม เปนตน
7.2 ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ประกอบกับกรณีศึกษาการทุจริตคอรรัปชันใน
ต า งประเทศ ซึ่ งได เ ห็ น ว า ในหลายประเทศที่ ป ระสบความสํา เร็จ นั้น จะเริ่ม ตน จากผูนํา ของ
ประเทศ ที่ ต อ งเอาจริ ง เอาจั ง เด็ ด เดี่ ย ว เด็ ด ขาด และทุ ก ภาคส ว นของประเทศ ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชนภาคประชาชนและสังคม ตางใหความรวมมือ โดยตางตองเห็นวาการทุจริตคอรรัปชัน
เป น สิ่ ง เลวร า ย ต องลงโทษเด็ ดขาดทัน ที เพื่อมิใ หเปน เยี่ย งอยาง ดังนั้น คณะผู วิจัย จึ งเสนอ
แนวทางในการปองกันและจัดการปญหาการทุจริตคอรรัปชันในภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ
ในกระทรวงการคลังหรือหนวยงานอื่นๆ ดังนี้
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๗.๒.๑ มาตรการและแนวทางการปองกัน
ระดับบุคคล
(๑) สรางเครื่องมือที่สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม เขารับราชการ
(๒) เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากร
ภาครั ฐ โดยให มีการทํ า ประมวลจริย ธรรมภายในองคกรอยางกวางขวาง และเปน มาตรฐาน
เดียวกัน
(๓) สรางจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมของหนวยงาน โดยมุงเนน
ความซื่อสัตยสุจริตและหนาที่ของบุคลากรภาครัฐในการใหบริการหรือรับใชประชาชน ตลอดจน
มุงเนนการตอตานการคอรรัปชัน และผูบริหารทุกระดับเปนแบบอยางที่ดี
(๔) พิจารณาปรับปรุงคาตอบแทนของบุคลากรภาครัฐใหสอดคลองกับภาวะ
คาครองชีพที่แทจริง และในตําแหนงหนาที่ที่มีความเสี่ยงตอการถูกฟอง หรือเอื้ออํานวยตอการ
กระทําความผิด อาจกําหนดคาตอบแทนใหสูงกวาตําแหนงหนาที่อื่น
ระดับหนวยงาน
(5) สรางเครือขายระหวางภาครัฐและภาคอื่นๆ ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
เชน การใหความชวยเหลือดานทุนสนับสนุนแกภาคเอกชนหรือประชาชนในการกอตั้งศูนยหรือ
เครือขายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน หรือการแสวงหาความรวมมือกับธุรกิจเอกชนในการ
ปองกันการคอรรัปชัน
(6) สรางความตระหนักรูใหกับประชาชนถึงความเลวรายของการคอรรัปชัน
ผานสื่อสารมวลชน เพื่อดึงมาเปนแนวรวมตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
(7) เป ดเผยขอมูล ขาวสารของทางราชการตามที่กฎหมายกําหนดอยางเปน
รูปธรรม
(8) กําหนดใหทุกสวนราชการตองทําดัชนีชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน แลว
นําผลที่ไดไปปรับปรุง และพัฒนาหนวยงานตอไป มีการใหรางวัลสําหรับหนวยงานที่มีระดับความ
โปรงใสมากที่สุด เพื่อเปนแบบอยางใหกับหนวยงานอื่น
ระดับประเทศ
(9) สรางเครื อขายภาคราชการที่เขมแข็งในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ทุกรูปแบบ เพื่อกระตุนและผลักดันรัฐบาลในการใหความสําคัญ และเอาจริงเอาจังตอการจัดการ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
(10) การใชสื่อสารมวลชนในการปลูกจิตสํานึกของคนในสังคม และการสราง
จิตสํานึกสาธารณะใหกับเยาวชน โดยใหเนนทําสื่อรูปแบบภาพยนตรหรือละคร ที่สะทอนแนวคิด
ใหประชาชนเห็นวาสังคมมีความดีมากกวาความชั่ว และความดีจะชนะความชั่วเสมอ เพื่อให
ความดีงามซึมซับในจิตใจของประชาชน หรือการเผยแพรแบบอยางทางวัฒนธรรมที่ดีของเยาวชน
ของชาติอื่นเพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะใหกับเยาวชน เชน วัฒนธรรมเรื่องการเครงครัดวินัย อาทิ
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การยืนรอคิวเพื่อขอรับอาหารโดยไมแกงแยงหรือลัดคิวของเยาวชนในประเทศญี่ปุนจากกรณีเกิด
ภัยพิบัติสึนามิ เปนตน
๗.๒.๒ มาตรการและแนวทางการจัดการ
เยี่ยงอยาง

ระดับบุคคล
(1) ลงโทษผู ก ระทํ า ผิ ด โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ความเป น พวกพ อ ง เพื่ อ ไม ใ ห เ ป น

(2) สับ เปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครั ฐในหนว ยงานที่ มี
ความเสี่ยงตอการทุจริต โดยกําหนดใหอยูในตําแหนงหรือปฏิบัติงานไมเกิน 4 ป

ระดับหนวยงาน
(3) ปรับปรุงกฎหมาย ระบบ ระเบีย บในการปฏิบั ติงานที่เอื้ออํานวยตอการ
ทุจริต โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในการปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบการระดมความคิดเห็นรวมกันระหวาง
หนวยงานที่ออกและหนวยงานที่นํากฎหมายไปใชมารวมกันพิจารณาปญหา อุปสรรค ที่เกิดจาก
การใหกฎ ระเบียบดังกลาว และปรับปรุงกฎ ระเบียบใหสมบูรณยิ่งขึ้น
(4) ลดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการลงโทษบุคลากรภาครัฐกรณีการ
ทุจริต และในกรณีที่ตรวจพบวา ขาราชการระดับสูงมีการทุจริตคอรรัปชัน ตองลงโทษใหเห็นเปน
ตัวอยาง และกําหนดโทษใหสูงกวาขาราชการระดับต่ํากวา
(5) จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยตอบสนองอยางรวดเร็ว
และรักษาความลับของผูรองเรียนอยางเขมงวด รวมถึงการใหความคุมครองแกผูรองเรียน
(6) การทบทวนและปรับปรุงแผนหรือมาตรการการปองกันและการจัดการการ
ทุจริตคอรรัปชันใหสอดคลองกับความเสี่ยงของการทุจริตคอรรัปชัน
ระดับประเทศ
(7) ปรับโครงสรางระบบการตรวจสอบของทุกสวนราชการ เนื่องจากพบวามี
หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบจํานวนมาก ทําใหบางหนวยงานมีบทบาทซ้ําซอนกัน ใชเวลาใน
การดําเนินการมาก ดังนั้น จึงควรทบทวนบทบาทหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบทั้งหมด โดยให
เป น หน ว ยงานป อ งกั น ปราบปรามคอร รั ป ชั น ที่ เ ป น อิ ส ระ ต อ งคั ด เลื อ กคนที่ ทํ า งานที่ มี
ความสามารถและคุณธรรมสูง ใหผลตอบแทนและสวัสดิการสูง มีการฝกฝนอบรมบุคลากรเพื่อ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่มีโอกาสคอรรัปชัน
ถาเกิดมีคอรรัป ชันขึ้ นมา ตองลงโทษสูงกวาหนว ยอื่นๆ และปฏิบัติงานดว ยความรวดเร็วเพื่อ
ปองกันการถูกแทรกแซงจากภายนอกได
(8) กรณีที่สวนราชการใดมีดัชนีชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน ควรใหมีความ
ยึดหยุนในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อลดตนทุนคาใชจายดานการตรวจสอบ และทําให
ภารกิจดานการตรวจสอบของภาครัฐมีเวลาใหกับการตรวจสอบโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายเงิน
งบประมาณจํานวนมาก

177
(9) การสรางเครือขายเพื่อรวมมือกันจัดการปญหาการทุจริตคอรรัปชัน โดยเปน
ความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และควรสนับสนุนให
เพิ่มชองทางการตรวจสอบการการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐจากการรองเรียนของภาค
ประชาชนใหมากขึ้น โดยการเปดโอกาสใหประชาชน สื่อมวลชนรองเรียนตามชองทางตางๆ ที่
ภาครัฐเปดใหแจงเรื่องหรือชี้เบาะแสการทุจริตคอรรัปชัน อยางไรก็ตาม การเปดชองทางการ
รองเรียนของประชาชน ควรมีมาตรการในการใหความคุมครองตอผูที่ใหความรวมมือตอรัฐในการ
ปราบปรามการทุจริต จึงจะทําใหกระบวนการในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดมีประสิทธิภาพ
และลดปญหาจากกรณีที่ภาคประชาชนมักจะเลี่ยงการใหความรวมมือ หรือสนับสนุนเจาหนาที่
ของรัฐในการปราบปรามการทุจริตความกลัวตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(10) เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว า อิ ท ธิ พ ลจากการครอบงํ าของข า ราชการ
ระดับสูงกวาและนักการเมือง และการเลนพรรคเลนพวก อุปถัมภค้ําชูกันระหวางนักการเมือง
เอกชนและขาราชการเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน ดังนั้น ควรจัดทํากฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกํากับเงินทุนของพรรคการเมือง เชน Political Funds Control Act (แบบ
ประเทศญี่ปุน) เพื่อตอตานการใหเงินบริจาคพรรคการเมือง/นักการเมืองแบบผิดกฎหมายจาก
บริษัทเอกชน ซึ่งอาจมี การตั้งขอกําหนดตางๆ เชน การหามบริจ าคใหแกปจเจกบุคคลที่เปน
นักการเมื อง การจํ า กั ดจํ า นวนวงเงิน ที่บริจ าคตอป และการบริจ าคเงิน ใหพรรคการเมืองนั้น
จะตองผานระบบบัญชีธนาคารหรือไปรษณียเพื่อการตรวจสอบที่งายขึ้น เปนตน
7.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
7.3.1 การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาการวิจัยที่จํากัดทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางยังไมครอบคลุมสวนภูมิภาคของสวนราชการในกระทรวงการคลัง จึงควรเก็บ
รวบรวมขอมูลในพื้นที่สวนภูมิภาค เพื่อการกระจายกลุมตัวอยางไปยังพื้นที่อื่นๆ มากยิ่งขึ้น
7.3.2 การศึ กษาครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะปจ จัย ที่เอื้อใหเกิดการทุจ ริต
คอร รั ป ชั น และแนวทางในการจั ด การและป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ของส ว นราชการใน
กระทรวงการคลัง ควรศึกษาในประเด็นอื่น เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวของกับการทุจริ ต
คอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังมากยิ่งขึ้น และเปนขอมูลสําหรับการแกปญหา
การทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในกระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.3.3 ควรศึกษาหรือประเมินผลความสําเร็จของแผนปองกันและปราบปราม
การทุจริต 4 ป และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาวาหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได
ปฏิบัติตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นมีสวนตอการลดลง
ของอั ตราการร องเรี ย นข า ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง หรือไม อยางไร และทายที่สุด
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือไม
7.3.4 ควรศึ กษาภาพรวมของผลกระทบจากการคอรรั ป ชั น ตอ การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และการคลั ง ของชาติ โดยเฉพาะในช ว ง 15 ป ที่ ผ า นมานั บ ตั้ ง แต ป 2540 ที่ มี
รั ฐ ธรรมนู ญ ป 2540 เริ่ ม ประกาศใช รู ป แบบและโครงสร า งสถาบั น ต า งๆ ในสั ง คมได
เปลี่ยนแปลงไปและสงผลตอการพัฒนาประเทศ ขณะที่รูปแบบของการคอรรัปชันไดเปลี่ยนแปลง
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ไปเชนกัน โดยเฉพาะปญหาการคอรรัปชันเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ที่ทําใหบทบาท
นักการเมืองตอการแสวงหาคาเชา/สวนเกินทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ประเด็นเหลานี้ยังไมเคยมี
การศึกษา/วิจัยในภาพรวมวา การคอรรัปชันสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอยางไร
สงผลตอหนี้สาธารณะหรือภาระทางการคลังมากนอยขนาดไหน ผลการศึกษาจะสามารถนําไป
ตอยอดและนําไปวิเคราะหเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการตอตานทุจริตแหงชาติในอนาคตได
7.3.5 ควรศึกษาเจาะลึกลักษณะของการคอรรัปชันเปนเรื่องๆ ในสวนราชการ
สังกัดกระทรวงการคลัง เชน การขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) การซื้อขาย
ตําแหนง เปนตน และบางกรณีเปนการคอรรัปชันเฉพาะบางกรมเทานั้น ก็ควรศึกษาเจาะลึก
เฉพาะกรมใดกรมหนึ่ง หรือเฉพาะกรมจัดเก็บภาษี เปน ตน เนื่องจากการคอรรัปชันไมไดเกิด
ทั่วไปทุกกรม แตมีลักษณะงานที่เอื้อใหเกิดไดในบางกรมเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถนําไปใช
แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางในการจัดการ
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของส่วนราชการในกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก () ใน � หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ทีส่ ุด หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. หน่วยงานที่สังกัด
� สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
� กรมศุลกากร
� กรมสรรพากร
� กรมบัญชีกลาง
� สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2. เพศ
� ชาย

� สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
� กรมสรรพสามิต
� กรมธนารักษ์
� สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
� หญิง

3. อายุ
� น้อยกว่า 31 ปี
� 31 - 40 ปี

�41 – 50 ปี
�51 – 60 ปี

4. ระดับการศึกษา
� ต่ากว่าปริญญาตรี
� ปริญญาตรี

� ปริญญาโท
� ปริญญาเอก

5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกระทรวงการคลัง
� น้อยกว่า 6 ปี
� 6 - 10 ปี
� 11 - 15 ปี

� 16 - 20 ปี
� 21 - 25 ปี
� 26 ปีขึ้นไป

6. ระดับรายได้
� น้อยกว่า 10,001 บาท
� 10,001 – 15,000 บาท
� 15,001 – 20,000 บาท
� 20,001 – 25,000 บาท

� 25,001 – 30,000 บาท
� 30,001 – 35,000 บาท
� 35,001 – 40,000 บาท
� 40,001 บาทขึ้นไป

-27. ระดับตาแหน่ง
� ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
� ทั่วไป ระดับชานาญงาน
� ทั่วไป ระดับอาวุโส
� วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
� วิชาการ ระดับชานาญการ
8. ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติ
� จัดทาเอกสาร/ให้ข้อมูล
� งานพัสดุ (จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา)
� งานคลัง การเบิกจ่ายเงิน
� งานวิเคราะห์/นโยบาย

� วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
� วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
� วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
� อานวยการ ระดับต้น/สูง

� ประสานงาน/ให้บริการ
� งานบริหารงานบุคคล
� งานตรวจสอบ
� อื่นๆ โปรดระบุ ...............................

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก () ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของท่าน โดยกาหนดให้
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉยๆ / ไม่มีความเห็น
4 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
ปัจจัยภายใน
ความเคยชินของเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับการเรียกค่าน้าร้อน
น้าชาจากผู้มาติดต่อ
เกิดจากพฤติกรรมความโลภมากไม่รู้จักพอ
เจ้าหน้าที่ขาดจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
พฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
การขาดอุดมการณ์ในการทางาน
เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
ความลุ่มหลงในอานาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงทาให้หลงระเริง
ในการใช้อานาจและแสวงหาผลประโยชน์ของคนในสังคม

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2

1

-3ข้อ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
ความต้องการรายได้เพิ่มเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม
การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภคทาให้ต้องหา
รายได้เพิ่มด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน
ความจาเป็นต้องมีรายได้เพิ่มเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ปัจจัยด้านสังคม
ความอยากมีหน้ามีตาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
ค่านิยมของสังคมไทยที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม ความมั่งคั่ง
ร่ารวย ทาให้บุคคลนั้นได้รับการยอมรับในสังคม
สภาพแวดล้อมทางสังคมเกี่ยวกับการความปรารถนา
อยากได้เงินทอง เพื่อนามาซื้อเครื่องอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันแสดงออกในทางฟุ่มเฟือย
การยกย่องสรรเสริญคนรวยมากกว่าคนที่กระทาความดี
ความอยากได้อยากมี เพื่อยกฐานะให้ทัดเทียมกับคนอื่นที่
มั่งคั่งในสังคม
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมนายกับลูกน้อง ในลักษณะ “น้าพึ่งเรือ
เสือพึ่งป่า” เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
วัฒนธรรมการทางานที่มีการรับเงินใต้โต๊ะ
ประเพณีปฏิบัติของข้าราชการที่มีการแนะนากันอย่างไม่
เป็นทางการ เรื่องการได้รับเงินเดือนต่าจึงอนุญาตให้
ข้าราชการใช้อานาจหรือเวลาในการหาผลประโยชน์หรือ
รายได้เพิ่มเติมได้
การนิยมการจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการ
เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วหรือการบริการที่ดีกว่า
ปัจจัยด้านการเมือง
อิทธิพลจากการครอบงาของข้าราชการระดับสูงกว่าและ
นักการเมือง
ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ความจาเป็นและสถานการณ์บีบบังคับให้เอาอย่างและ
กระทาตาม
การเล่นพรรคเล่นพวก อุปถัมภ์ค้าชูกันระหว่าง
นักการเมือง เอกชน และข้าราชการ

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2

1

-4ข้อ
25
26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37
38

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
ปัจจัยด้านระบบราชการ
ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิด
การคอร์รัปชัน
การมีตาแหน่งหน้าที่เอื้ออานวยต่อการกระทาความผิด
การตกอยู่ในภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตหรือ
มูลเหตุจูงใจอื่นๆ ทาให้ต้องทุจริต
การได้เปรียบของชนชั้นจากการเป็นผู้บริหาร หรือเป็นคน
กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานกับบริษัทเอกชน หรือ
นักธุรกิจ
การรวมศูนย์อานาจในระบบราชการ ผู้บังคับบัญชามี
อานาจเด็ดขาดในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีผลกระทบต่อการกระทาและอุดมการณ์ของข้าราชการ
เป็นอย่างมาก
ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีช่องว่าง
ระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบราชการ เปิดให้มีการใช้
ดุลยพินิจในการอนุมัติ ทาให้เป็นช่องทางในการใช้อานาจ
ในทางทุจริตได้
การละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้มาติดต่อเพื่อลดหย่อนกฎเกณฑ์
บางอย่าง ทาให้สะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น
ปัจจัยด้านการตรวจสอบ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกากับดูแลไม่มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง
ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง มีการยอมรับการให้
สินน้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขาดความจริงจังในการจัดการแก้ไขการทุจริต
คอร์รัปชันของรัฐ
ขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหาร
การเรียนรู้และเลียนแบบจากข้าราชการที่กระทาแล้วถือ
ว่าไม่ผิด เช่น การทุจริตที่เรียกว่ากินตามน้า เป็นต้น

5
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-5ข้อ

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

5

ระดับความคิดเห็น
4 3 2

1

39 ยังไม่มีช่องทางแน่ชัดที่ให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยอื่น ๆ
40 อิทธิพลของสามีหรือภรรยาสนับสนุนและส่งเสริมให้ทา
การทุจริตคอร์รัปชันเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว
41 พฤติกรรมการติดพนัน ชอบเที่ยวเตร่
42 การมีภาระหนี้สิน ชอบหยิบยืมเงินของผู้อื่นใช้เป็นประจา
ส่วนที่ 3 ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเห็นในหน่วยงาน
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก () ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เกี่ยวกับ
การพบเห็นลักษณะการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยกาหนดให้
1 หมายถึง น้อยมาก
2 หมายถึง น้อย
3 หมายถึง เฉย ๆ / ไม่แน่ใจ
4 หมายถึง มาก
5 หมายถึง มากที่สุด
ข้อ

ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชัน

1

การทาสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานพรรคพวกผู้สนับสนุน
และผู้มีอานาจ
การใช้อานาจ ตาแหน่งเอื้อประโยชน์ให้บริษัท/สถาน
ประกอบการของตนเองและพรรคพวก
การสร้างเงื่อนไขในการให้บริการ เพื่อเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนจากผู้มารับบริการ
อนุญาตให้ละเว้นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
และเรียกเก็บค่าตอบแทน
การรับสินบน เพื่อให้การคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมาย
การรับหรือการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น และส่วยต่างๆ
การสรรหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มประโยชน์กับ
ข้าราชการ
การมีหุ้นหรือผลประโยชน์ในบริษัท/สถานประกอบการ
ที่ได้รับประโยชน์

2
3
4
5
6
7
8

5

ระดับความคิดเห็น
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1

-6ข้อ

ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชัน

9

ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน
ข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
การสร้างระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้ออานวยต่อโครงการ/
การจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลงาน
การจูงใจ เรียกร้อง ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้งเพื่อ
หาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง
การสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระทา
ที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่และกฎหมาย
เพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตน
การยักยอก เบียดบัง ซึ่งทรัพย์สินของทางราชการมาเป็น
ของตนเอง
การปลอมแปลงเอกสารหรือกระทาการใดๆ อันเป็นเท็จ
เพื่อผลประโยชน์
มีผลประโยชน์ร่วมในกิจกรรมบางประเภทที่สามารถใช้
อานาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ได้
การให้สินบนหรือผลประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องให้
ตัดสินใจทาหรือไม่ทาอะไรบางอย่างที่ทาให้ผู้ให้สินบน
ได้รับผลประโยชน์
การให้ข้อมูลภายในที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคพวก
การโยกย้ายถ่ายเทเงินที่ได้จากการทุจริต ฉ้อฉลหรือ
ได้มาผิดกฎหมายไปเข้าธนาคาร สถานบันการเงิน หรือ
ธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพื่อลบร่องรอยแหล่งที่มาที่ไม่ถูกต้อง
ของเงิน
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในโครงการที่เอื้อประโยชน์
ให้กับธุรกิจของตนและพรรคพวก
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทาให้บุคคลอื่นได้รับความ
เสียหายโดยทุจริต

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
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ระดับความคิดเห็น
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1

-7ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงการคลัง
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก () ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน โดยกาหนดให้
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉยๆ / ไม่มีความเห็น
4 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อ

แนวทางการจัดการและป้องกัน

1

ควรมีการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝ่าย
เป็นองค์กรผู้บริโภคและองค์กรเพื่อความโปร่งใสที่
เข้มแข็ง ติดตามตรวจสอบการทางานของทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้เกิดระบบการบริหารที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล (Good Government) ที่ดี
ประชาชน นักวิชาการ ผู้ทางาน สื่อสารมวลชนต้อง
ร่วมกันศึกษาทาความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ระบบ
เศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน เช่น เรื่อง
การสื่อสาร โทรคมนาคม ตลาดหลักทรัพย์ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การตกลงการค้าเสรี ให้ประชาชนเข้าใจ
และรู้เท่าทันนักการเมืองให้มากที่สุด
เร่งปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูประบบการศึกษา
ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อให้กลไกการทางาน
ของกฎหมายการศึกษา ระบบข้อมูลข่าวสารเกิดความ
เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่องในชุมชน และในทุกภาคส่วนของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ
จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่อง
ให้กาลังใจและช่วยกันรณรงค์ปกป้องคนที่ทาความดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม

2

3
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-8ข้อ

แนวทางการจัดการและป้องกัน

6

ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกัน
การทุจริตการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมกาหนดนโยบายการบริการสาธารณะให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน
หามาตรการรองรับการทางานและคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่ ปปช. ภาคประชาชน และเครือข่าย
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกัน
การทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่ว่าในระดับชาติหรือ
ในระดับท้องถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ

7
8

ระดับความคิดเห็น
5

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

4

3

2

1
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แบบสัมภาษณ์
สาหรับหน่วยงานราชการ

แบบสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทาง
ในการจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของส่วนราชการในกระทรวงการคลัง
*********************
1. สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร
2. รูปแบบหรือลักษณะการทุจริตในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร
3. ปัจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของท่าน
3.1 พฤติกรรมส่วนบุคคลใดที่ท่านคิดว่าเป็นสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชัน
3.2 ค่าตอบแทนของข้าราชการเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่
อย่างไร
3.3 ความต้องการสถานภาพทางสังคมท่านเห็นว่าเป็นสาเหตุหรือหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร
3.4 วัฒนธรรมการรับค่าน้าร้อนน้าชา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ท่านมองว่าเป็นการทุจริต
คอร์รัปชัน หรือเป็นเรื่องปกติ
3.5 การเมืองมีอิทธิพลต่อการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยเพียงใด
3.6 การทุจริตในแวดวงราชการท่านมองว่าเป็นสาเหตุจากคน หรือระบบ
3.7 ช่องว่างของกฎ ระเบียบในระบบราชการ ท่านมองว่าจะเป็นช่องทางที่ทาให้คนเกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน หรือไม่อย่างไร ยกตัวอย่าง
3.8 ระบบการตรวจสอบ ท่านเห็นว่าเป็นสาเหตุหรือหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
หรือไม่ อย่างไร
3.9 สาเหตุอื่น ๆ ....
4. ท่านมีแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของท่านในอนาคตอย่างไร และ
ปัจจุบันท่านมีแนวทางอย่างไร

แบบสัมภาษณ์
สาหรับเอกชน

แบบสัมภาษณ์โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทาง
ในการจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของส่วนราชการในกระทรวงการคลัง
*********************

1. ท่านคิดว่า สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ และในกระทรวงการคลัง
เป็นอย่างไร
รูปแบบหรือลักษณะการทุจริตตามข้อ 1 เป็นอย่างไร
2. ปัจจัยหรือสาเหตุที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ และในกระทรวงการคลัง
2.1 พฤติกรรมส่วนบุคคลใดที่ท่านคิดว่าเป็นสาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชัน
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การหาค่าความตรงของแบบสอบถาม
ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
ปัจจัยภายใน
ความเคยชินของเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับการเรียกค่าน้าร้อนน้าชาจากผู้มาติดต่อ
เกิดจากพฤติกรรมความโลภมาก ไม่รู้จักพอ
เจ้าหน้าที่ขาดจิตส้านึกเพื่อส่วนรวม
พฤติกรรมการเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้อง
การขาดอุดมการณ์ในการท้างาน
เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
ความลุ่มหลงในอ้านาจ เกียรติยศ ชื่อเสียงท้าให้หลงระเริงในการใช้อ้านาจและ
แสวงหาผลประโยชน์ของคนในสังคม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีพ
ความต้องการรายได้เพิ่มเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม
การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภคท้าให้ต้องหารายได้เพิ่มด้วยการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ความจ้าเป็นต้องมีรายได้เพิ่มเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึน
ปัจจัยด้านสังคม
ความอยากมีหน้ามีตาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
ค่านิยมของสังคมไทยที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม ความมั่งคั่งร่้ารวย ท้าให้บุคคลนันได้รับ
การยอมรับในสังคม
สภาพแวดล้อมทางสังคมเกี่ยวกับการความปรารถนาอยากได้เงินทอง เพื่อน้ามา
ซือเครื่องอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันแสดงออกในทางฟุ่มเฟือย
การยกย่องสรรเสริญคนรวยมากกว่าคนที่กระท้าความดี
ความอยากได้อยากมี เพื่อให้เหมือน และยกฐานะให้ทัดเทียมกับคนอื่นที่มั่งคั่งใน
สังคม
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมนายกับลูกน้อง ในลักษณะ “น้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” เพื่อหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
วัฒนธรรมการท้างานที่มีการรับเงินใต้โต๊ะ

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
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19 ประเพณีปฏิบัติของข้าราชการที่มีการแนะน้ากันอย่างไม่เป็นทางการ
เรื่องการได้รับเงินเดือนต่้าจึงอนุญาตให้ข้าราชการใช้อ้านาจหรือเวลา
ในการหาผลประโยชน์หรือรายได้เพิ่มเติมได้
20 การนิยมการจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการ เพื่อแลกกับความสะดวก
รวดเร็วหรือการบริการที่ดีกว่า
ปัจจัยด้านการเมือง
21 อิทธิพลจากการครอบง้าของข้าราชการระดับสูงกว่าและนักการเมือง
22 ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
23 ความจ้าเป็นและสถานการณ์บีบบังคับให้เอาอย่างและกระท้าตาม
24 การเล่นพรรคเล่นพวก อุปถัมภ์ค้าชูกันระหว่างนักการเมือง เอกชน และ
ข้าราชการ
ปัจจัยด้านระบบราชการ
25 ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชัน
26 การมีต้าแหน่งหน้าที่เอืออ้านวยต่อการกระท้าความผิด
27 การตกอยู่ในภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอื่นๆ ท้าให้
ต้องทุจริต
28 การได้เปรียบของชนชัน จากการเป็นผู้บริหาร หรือเป็นคนกลางประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานกับบริษัทเอกชน หรือนักธุรกิจ
29 การรวมศูนย์อ้านาจในระบบราชการ ผู้บังคับบัญชามีอ้านาจเด็ดขาดในการให้
คุณให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อการกระท้าและอุดมการณ์ของ
ข้าราชการเป็นอย่างมาก
ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบ
30 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีช่องว่าง
31 ระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบราชการ เปิดให้มีการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ ท้าให้
เป็นช่องทางในการใช้อ้านาจในทางทุจริตได้
32 เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
33 ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป ท้าให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกร้องประโยชน์จากผู้
มาติดต่อเพื่อลดหย่อนกฎเกณฑ์บางอย่าง ท้าให้สะดวกและประหยัดเวลามากขึน
ปัจจัยด้านการตรวจสอบ
34 หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือก้ากับดูแลไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง
35 ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง มีการยอมรับการให้สินน้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
36 การขาดความจริงจังในการจัดการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐ
37 ขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
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38 การเรียนรู้และเลียนแบบจากข้าราชการที่กระท้าแล้วถือว่าไม่ผิด เช่น การทุจริต
ที่เรียกว่ากินตามน้า เป็นต้น
39 ยังไม่มีช่องทางแน่ชัดที่ให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาตรวจสอบการใช้
อ้านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยอื่น ๆ
39 อิทธิพลของสามีหรือภรรยาสนับสนุนและส่งเสริมให้ท้าการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อ
ความอยู่รอดของครอบครัว
40 พฤติกรรมการติดพนัน ชอบเที่ยวเตร่
41 การมีภาระหนีสิน ชอบหยิบยืมเงินของผู้อื่นใช้เป็นประจ้า

ค่า IOC
1
1
1
1
1

ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชันที่พบเห็นในหน่วยงาน
ข้อ

ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชัน

ค่า IOC

1
2

การท้าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานพรรคพวกผู้สนับสนุน และผู้มีอ้านาจ
การใช้อ้านาจ ต้าแหน่งเอือประโยชน์ให้บริษัท/สถานประกอบการของตนเอง
และพรรคพวก
การสร้างเงื่อนไขในการให้บริการ เพื่อเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้มารับบริการ
อนุญาตให้ละเว้นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และเรียกเก็บค่าตอบแทน
การรับสินบน เพื่อให้การคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมาย
การรับหรือการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่น และส่วยต่างๆ
การสรรหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มประโยชน์กับข้าราชการ
การมีหุ้นหรือผลประโยชน์ในบริษัท/สถานประกอบการที่ได้รับประโยชน์
ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และกฎหมาย
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
การสร้างระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอืออ้านวยต่อโครงการ/การจัดซือจัดจ้าง
ประมูลงาน ฯลฯ
การจูงใจ เรียกร้อง ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้งเพื่อหาประโยชน์ใส่ตน
หรือพวกพ้วง
การสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระท้าที่ต้องปฏิบัติหรือ
รับผิดชอบตามหน้าที่และกฎหมาย เพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตน
การยักยอก เบียดบัง ซึ่งทรัพย์สินของทางราชการมาเป็นของตนเอง
การปลอมแปลงเอกสารหรือกระท้าการใดๆ อันเป็นเท็จ เพื่อผลประโยชน์
มีผลประโยชน์ร่วมในกิจกรรมบางประเภทที่สามารถใช้อ้านาจหน้าที่ของตน

1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1

-4ข้อ
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ลักษณะการทุจริตคอร์รัปชัน
บันดาลประโยชน์ได้
การให้สินบนหรือผลประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตัดสินใจท้าหรือไม่ท้า
อะไรบางอย่างที่ท้าให้ผู้ให้สินบนได้รับผลประโยชน์
การให้ข้อมูลภายในที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคพวก
การโยกย้ายถ่ายเทเงินที่ได้จากการทุจริต ฉ้อฉลหรือได้มาผิดกฎหมายไปเข้า
ธนาคาร สถานบันการเงิน หรือธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพื่อลบร่องรอยแหล่งที่มาที่
ไม่ถูกต้องของเงิน
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในโครงการที่เอือประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนและ
พรรคพวก
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ท้าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายโดยทุจริต

ค่า IOC
1
1
1
1
1

แนวทางการจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงการคลัง
ข้อ

แนวทางการจัดการและป้องกัน

ค่า IOC

1

ควรมีการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝ่าย เป็นองค์กรผู้บริโภคและ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสที่เข้มแข็ง ติดตามตรวจสอบการท้างานของทังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้เกิดระบบการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good
Government) ที่ดี
ประชาชน นักวิชาการ ผู้ท้างาน สื่อสารมวลชนต้องร่วมกันศึกษาท้าความเข้าใจ
และเผยแพร่ความรู้ระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน เช่น เรื่อง
การสื่อสาร โทรคมนาคม ตลาดหลักทรัพย์ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การตกลง
การค้าเสรี ฯลฯ ให้ประชาชนเข้าใจและรู้เท่าทันนักการเมืองให้มากที่สุด
เร่งปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ
ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อให้กลไกการท้างานของ
กฎหมายการศึกษา ระบบข้อมูลข่าวสารเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึน
ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน และ
ในทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ
จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่องให้ก้าลังใจและช่วยกันรณรงค์
ปกป้องคนที่ท้าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม
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-5ข้อ

แนวทางการจัดการและป้องกัน

ค่า IOC

6

ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมก้าหนดนโยบายการบริการสาธารณะให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน
หามาตรการรองรับการท้างานและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ ป ป ช.
ภาคประชาชน และเครือข่าย
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตัง
ทุกระดับ ไม่ว่าในระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของนวัตกรรมและแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เป็นการน้าผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันค้านวณหาความตรงเชิงเนือหา ซึ่งค้านวณจาก
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับค้าถามที่ส ร้างขึน ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง
เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence
Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง หรือแน่ใจว่าค้าถามนันหรือข้อสอบข้อนันวัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้
0 = ไม่แน่ใจ
ว่าค้าถามหรือข้อสอบข้อนันวัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้
-1 = ไม่สอดคล้อง หรือแน่ใจว่าค้าถามนันหรือข้อสอบข้อนันไม่ได้วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตังแต่ 0.50 ขึนไป
สูตรในการคานวณ (กรมวิชาการ. 2545 : 65)
ΣR
IOC =
N
IOC
คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
R
คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ
ΣR
คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อ

คือ จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ

ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41

155.0667
154.4333
154.2000
154.1667
154.3667
154.2000
154.2667
155.0667
154.9333
154.9667
155.0333
154.7000
154.4000
154.4333
154.5667
154.6000
154.6667
154.9000
155.2667
154.4667
154.5333
155.0667
154.6333
154.1667
155.0000
154.8667
155.0667
154.9000
155.1000
155.1000
154.7667
154.5667
154.9000
154.7000
154.5667
153.9667
154.3000
154.3667
155.0000
155.3000
155.1000

Scale
Variance
if Item
Deleted
532.3402
531.9092
533.1310
533.3851
531.8954
530.6483
532.4782
528.2713
527.5126
514.0333
517.4816
516.9759
522.9379
517.9782
512.3230
516.8690
529.8851
516.7828
516.6851
522.8092
516.7402
518.9609
529.3437
526.3506
514.6897
502.3264
512.0644
508.0931
521.0586
512.5759
519.5644
522.8747
506.0931
517.1828
523.9092
530.3092
523.1828
521.7575
526.7586
517.7345
522.4379

Corrected
ItemTotal
Correlation

.2319
.2903
.2893
.3248
.3058
.3459
.2959
.2758
.3210
.5677
.5153
.6558
.5110
.6876
.6428
.5782
.3996
.5827
.5387
.4904
.5476
.4628
.3099
.5063
.6391
.7778
.6526
.7884
.4605
.5785
.5084
.4480
.6067
.5507
.4725
.4523
.5527
.5759
.3243
.5217
.4111

Alpha
if Item
Deleted

.9331
.9322
.9321
.9318
.9320
.9317
.9321
.9329
.9322
.9298
.9303
.9292
.9304
.9292
.9291
.9297
.9313
.9297
.9301
.9305
.9300
.9308
.9322
.9305
.9292
.9276
.9290
.9279
.9308
.9297
.9304
.9309
.9294
.9300
.9307
.9310
.9301
.9299
.9322
.9302
.9313

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases =

Reliability

30.0

N of Items = 41

Alpha =

.9322

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
Item-total Statistics

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted

1689.2000
1623.2333
1623.0333
1623.4667
1623.6333
1623.4667
1623.4667
1623.2333
1623.3667
1590.1333
1590.1333
1590.3333
1589.8667
1590.2333
1590.4333
1590.1000
1590.0667
1590.1000
1590.2667
1589.8667

26081351.2690
23769496.5299
23770131.6885
23768735.4989
23768199.4816
23768726.8092
23768727.2920
23769485.2885
23769052.2402
23157258.6713
23157259.4989
23156637.7471
23158101.3609
23156945.8402
23156309.7023
23157367.8172
23157472.0644
23157363.8862
23156836.6851
23158097.4989

-.1421
.9122
.9121
.9122
.9123
.9122
.9122
.9122
.9122
.9680
.9680
.9680
.9680
.9680
.9680
.9680
.9680
.9680
.9680
.9680

Reliability Coefficients
N of Cases =

30.0

N of Items = 20

.9938
.9906
.9906
.9906
.9906
.9906
.9906
.9906
.9906
.9902
.9902
.9902
.9902
.9902
.9902
.9902
.9902
.9902
.9902
.9902

Alpha =

.9910

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

Item-total Statistics

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted

264.1000
329.0667
329.2333
329.1667
329.3000
329.3000
329.0333
329.1000

1615168.7828
1647336.6161
1647232.4609
1647273.9368
1647190.5621
1647190.1483
1647357.2747
1647315.4034

.5564
.9804
.9805
.9805
.9805
.9805
.9804
.9804

1.0000
.9612
.9612
.9612
.9612
.9612
.9612
.9612

Reliability Coefficients
N of Cases =

30.0

N of Items = 8

Alpha =

.9701

