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บทคดัย่อ 

 

 ประเทศไทยมีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยาเป็นราชธานี และ  

สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน โดยปี พ.ศ. 2559 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทยติดล าดับท่ี 101   

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรมิชอบ 

เพื่อตนเองและพวกพ้อง การทุจริตจึงเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง เป็นการประพฤตชิั่ว รับสินบน การคดโกง ไมสุ่จริต  

ไม่ซื่อตรง และไม่ซื่อสัตย์ มีพฤติกรรมท่ีแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการทุจริต

คอรัปชั่นของภาครัฐเชงินโยบาย ได้แก่ การทุจรติโครงการเมกะโปรเจกต์  ปัญหาการโกงเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 

และปัญหาเงนิทอนวัด  เป็นต้น 

 แนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย นอกจากการใช้มาตรการทางด้าน

กฎหมายในการปราบปรามแล้ว ควรน าหลักการบริหารจัดการบ้านท่ีดีหรือหลักธรรมาภบิาลมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ควรจะต้องมีการสร้างเคร่ืองหมายแห่งความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคม เช่น หลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็น

เคร่ืองหมายแห่งความดี มีจิตส านึกท่ีดี และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ มีการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น

ปรัชญาท่ีชี้แนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับรวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศ  

ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขและปราบปรามการทุจรติในองค์กรภาครัฐเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อยา่งมั่นคงและ

ยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจรติได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ในอนาคต 

 

ค าส าคัญ: การป้องกัน, การทุจรติ, การปราบปรามการทุจรติ 
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Abstract 
 

 The problems concerning corruption in Thailand have been considered since the Sukhothai period, to the 

Ayudhya period, and until the Rattanakosin period nowadays. In 2016, Thailand’s corruption issue was ranked at 

101. The corruption as well as the misbehave are the conduct to or the misconduct to something in order to 

acquire some benefits to oneself or one’s party. To engage in any of those behaviors is not acceptable in various 

issues including bribing, cheating, depraving, and dishonesty. The corruption in the government agencies could 

be witness in various plans such as government mega-project plans, allowance for low-income people plans, or 

even financial donation to support religion plans. 

 The guideline or measurement to solve the corruption problems in thai government agencies, apart from 

legal measurement, should be adjusted and employed by the context of good governance strictly. As well, good 

consciousness and morality should be taken into the consideration. Sufficiency Economy Philosophy (SEP) is one 

of the practical solutions that results in the way of life of people as well as in the practical implementation of 

government agencies. SEP is the best guideline to prevent and suppress the corruption invariably which stands 

still against the changes in the nowadays world both present time and in the future. 
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บทน า 

 “ทุจรติคอรัปชั่น” เป็นปัญหาที่ทุกคนในโลกให้การยอมรับวา่ร้ายแรงตอ่ทุกพื้นส่วนของประเทศท่ัวโลก ซึ่งสาเหตุ

มาจาก ความโลภเข้ามาครอบครองจิตใจ ความอยากร่ าอยากรวยอยากมีฐานะท่ีทุกคนทุกสังคมยอมรับเพราะ

ผลประโยชน์ได้รับมากนั้นมีมูลค่ามากมาย จึงเกิดการทุจริตขึ้นโดยการกระท ามชิอบของตนเอง ซึ่งในการทุจรติในแวด

วงของการเมืองจะมีให้เห็นบ่อยท่ีสุด จนท าให้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรของชาติเสียหายไป การติดสินบนก็เป็นการ

ทุจริตเช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นแทบทุกประเทศบนโลก โดยในตา่งประเทศจะพบเห็นบ่อยมากท่ีสุด ทั้งประเทศท่ีเจริญแล้ว 

ประเทศท่ีก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา 

 ประเทศไทยเอง ก็มีการทุจริตคอรัปชั่นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทย กล่าวไว้ว่าสมัยกรุงสุโขทัยมีกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

บัญญัติไว้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว

เช่นเดียวกัน ท้ังในวรรณดีหลายเร่ือง และกฎหมายท่ีบังคับหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง และการทุจริต

คอรัปชั่น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เร่ิมมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการ

ยักยอกเงินหลวงหรือการเบียดบังเอาทรัพย์ของรัฐ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ซึ่งมีปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นและมีอยู่

ควบคู่กับสังคมไทยมาตลอดจนถึงปัจจุบัน (วิชัย รูปข าดี, 2552) 

 การฉ้อราษฎร์บังหลวงเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย จนถึงยุคปัจจุบัน ประเทศไทยก็ยังมกีารทุจรติคอรัปชั่นและนับวันจะ

เพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2545) โดยจุดก าเนิดการเกิดการ

ทุจริตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางจิตใจ คุณธรรม ค่านิยมการปลูกฝังอบรม ซึ่งรวมถึงระดับคุณภาพ

ทางจิตใจของประชาชนในสังคม นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันและท่ีส าคัญการบังคับใช้กฎหมาย 

กลไกในการตรวจสอบจนถึงการน าตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีและพพิากษาลงโทษ (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2543) 

ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย เป็นปัญหาท่ีสะสมเรื้อรังมานาน จนส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งยังมผีลกระทบต่อสายของลักษณ์และความเชื่อมั่นประชาคมโลกเป็นอยา่งมาก 

การทุจรติคอรัปชั่นเป็นการปฏบัิตหิรือละเวน้การปฏบัิตอิย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสวงหาประโยชนจ์ากผู้อ่ืนท่ีมิควรได้โดย

ชอบส าหรับตนเอง ค าว่า “มิชอบ” หมายถึง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรีตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามท านองคลองธรรม  การทุจริตต่อ

ต าแหน่งหน้าท่ี เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังท่ีตนมิได้มีด าร ง

ต าแหนง่หรือกระท าหน้าที่นัน้ ๆ หรือใชอ้ านาจในต าแหนง่และหนา้ท่ีน้ัน เพื่อแสวงหาประโยชนท่ี์มคิวรได้โดยชอบด้วย

กฎหมายส าหรับตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งการทุจริตตอ่ต าแหน่งหนา้ท่ีเป็นความผิดทางวนิัยอยา่งร้ายแรงตามกฎหมาย

วา่ด้วย การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ แต่ละประเภท รวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการด้วย และ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ

ว่า เจ้าหน้าท่ีได้ใช้อ านาจถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนท่ีกฎหมายก าหนดไว้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช, 2550, น. 30)  

 ในวันท่ี 25 มกราคม 2560 นายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ และโฆษกส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กล่าวถึงองค์กรเพื่อความ

โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ท่ีได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2016 ปรากฏว่า  

2 ใน 3 จาก 176 ประเทศท่ัวโลก ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ส าหรับประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
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100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ล าดับท่ี 101 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558  อยู่อันดับ 76 ได้ 38 คะแนน จาก 168 

ประเทศท่ัวโลก ส่วนประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับท่ี 7 ได้ 84 คะแนน ส่วนประเทศท่ีได้อันดับหนึ่ง คือ ประเทศเดนมาร์ก

และนิวซีแลนด์ 90 คะแนนเท่ากันยังคงเสมอเช่นเดิม  (สุธี อากาศฤกษ์, 2545) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทุจริตในองค์กร

ภาครัฐ เช่น การทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ การออกกฎหมายหรือแก้ไข

กฎหมายโดยใช้อ านาจฝ่ายบริหารตราพระราชก าหนด การใช้อ านาจตามต าแหน่งก าหนดมาตรการส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจ (นนทวัชร์ นวตระกูลพสิุทธ์ิ และคณะ. 2555)  

 กล่าวโดยสรุป ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของภาครัฐ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายอันเป็นการแสวงหา

ผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย นับวันจะทวคีวามรุนแรงขึ้น

อย่างต่อเนื่องและโดยจะพบเห็นจากข่าวท่ีปรากฏในสื่อต่าง ๆ เช่น ปัญหาการโกงเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และ

ปัญหาเงินทอนวัด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากนักการเมืองและข้าราชการท่ีขาดความซื่อสัตย์ ในการบริหาร

ราชการท่ีดี ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และขาดหลักในการด าเนินชีวิตท่ีดี ดั งนั้นจึงมีการบังคับใช้

กฎหมายของฝ่ายตรวจสอบ เชน่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานท่ี

ต้องท าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตควรต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่มีการละเว้น หรือเลือกท่ีปฏิบัต ิ  

ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
 

ความหมายของค าวา่การทุจริตคอรัปช่ัน 

 ค าว่า “ทุจริต” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542) ให้ความหมายของค าว่า “ทุจริต” หมายถึง  

ความประพฤติช่ัว คดโกง ฉ้อโกง เป็นต้น 

 จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (2556) กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง คดโกง ทุจริตอย่าง

กว้างขวาง ส่วนมากใชใ้นเร่ืองทุจรติและการไม่ซื่อตรงตอ่หน้าท่ีในวงราชการ 

 ผาสุก  พงษ์ไพจิตร และ สังศิต  พิริยะรังสรรค์ (2549, น. 4) ให้ความหมายวา่ การคอรัปชั่น เป็นการใชอ้ านาจ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลก าไร ต าแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม โดยการฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

มาตรฐานทางศีลธรรม รวมถึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนของผู้มีต าแหน่งในราชการ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้าตนและพวก

พอ้ง ท้ังในดา้นสังคม การเงิน และ ต าแหนง่    

 Myrdal (1986) และปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ (2551) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า “ทุจริต” หรือ “คอรัปชั่น”  

ว่า “คอรัปชั่น” มาจากค าว่า Corrupt ท่ีแปลว่า คดโกง กินสินบน ต่ าช้า ชั่ว ไม่บริสุทธ์ิ ดังนั้นในการวินิจฉัยว่าการ

กระท าเป็นการทุจรติหรือไม ่หรือการกระท าใดเป็นการทุจริตของเจ้าหนา้ท่ีของรัฐหรอืข้าราชการ และผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมอืงหรือไมน่ัน้ จะตอ้งพิจารณาจากองคป์ระกอบ ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้กระท าได้รับประโยชนอ์ย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมว่า่จะเป็นเงินหรือไมก่็ตาม รวมถึงการรับสินบนดว้ย 

 2. ผู้กระท าการไม่มอี านาจโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีกระท าการตามข้อ 1) 

 3. การได้รับประโยชนเ์ป็นผลเสียหายแก่สว่นได้เสียของสาธารณะหรือประชาชนเป็นสว่นใหญ่ 

 4. ผู้กระท าการมตี าแหนง่ฐานะในหน้าท่ีราชการ และได้กระท าภายใตต้ าแหนง่หนา้ที่ราชการของตน 

 5. การกระท าของบุคคลนั้นเป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ ส าหรับการ

ปฏบัิตหินา้ที่ราชการโดยท าให้ระบบราชการเสียหาย 

 ค าว่า “มิชอบ” หมายถึง ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้ บังคบบัญชา  

มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามท านองคลองธรรม คือ ไม่เป็นไปตามทางท่ีถูกท่ีควรและ
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ค าวา่ “ประพฤตมิิชอบ” หมายถึง การใชอ้ านาจหนา้ท่ีในต าแหน่ง หรือการใช้อ านาจหนา้ท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง หรือมตคิณะรัฐมนตรีท่ีมุ่งหมายการใชเ้งินของแผ่นดิน 

 จากความหมายของ ค าว่า “ทุจริต” หรือ “Corrupt” ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นความหมายเนื่องมาจากระเบียบทาง

สังคม วัฒนธรรม และค่านิยมในสังคมของประเทศนั้น ๆ ท่ีแตกต่างกันคือสังคมตะวันตกการให้สินจ้างรางวัลในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีมีความละเอียดอ่อนกว่า กล่าวคือถึงแม้นว่าจะไม่ผิดทางราชการ แต่ก็ถือว่าเป็นการคอรัปชั่นได้ ส่วนใน

แถบประเทศตะวันตก เช่น อินเดีย จีน และไทย กลับมองว่าเป็นค่าธรรมเนียมท่ีทุกสังคมจะขาดเสียมิได้ เพราะถือว่า

เป็นการแสดงน้ าใจไมตรี ดังนั้นจึงเป็นปัญหาให้นักรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ร่วมกันคิดว่าจะถือปทัสถานของสังคม

เป็นหลักในการวนิิจฉัยวา่การกระท าเป็นคอรัปชั่นหรือไม่ โดยเฉพาะในปัจจุบันการคมนาคมมคีวามเจรญิมากขึ้น การ

ไปมาระหวา่งประเทศนั่นมีมากขึ้น ปัญหาความขัดกันในทางปทัสถานจึงมีความสับสนกัน (พรชัย  เลื่อนฉวี, 2553, น 24). 

 กล่าวโดยสรุป การทุจรติคอรัปชั่น หมายถึง การประพฤติชั่วท้ังกาย วาจา และใจ ด้วยการรับสินบน การคดโกง 

ไม่สุจริต ไม่ซื่อตรงและไม่ซื่อสัตย์ มีพฤติกรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่ วนรวมจนส่งผลให้

ประเทศชาติได้รับความเสียหายขาดศักยภาพในการพัฒนาประเทศ 
 

รูปแบบของการทุจริตคอรัปช่ัน 

 สังศิต  พิริยะรังสรรค์ (2549: 41) ได้น าเสนอรูปแบบของการทุจริตคอรัปชั่นของในสังคมไทยในปัจจุบัน 

ประกอบไปด้วย 15 ลักษณะ ดังนี้คือ  1) การแสวงหาค่าเชา่ทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาด การให้สัมปทาน และการ

เรียกเก็บส่วนแบ่งอยา่งผิดกฎหมาย โดยการสร้างความขาดแคลนเทียม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าตาล  2) เคลปโต

เครซี (Kleptocracy) เป็นการน าทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและอาจกระท าโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

3) การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลได้รับผลเสียส่วนตัว และผลดังกล่าวมี

อทิธิพลตอ่การตัดสนิใจ หรือการกระท าหนา้ที่โดยขาดความเท่ียงธรรม 4) การใช้อิทธิพลทางการเมอืงหาผลประโยชน์

จากตลาดหลักทรัพย์ (ป่ันราคาหุ้นของตัวเอง)  5) ปกปิดการบริหารงานท่ีไม่ถูกต้อง การปิดบัง และให้การเท็จ  6) 

การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติและล าเอียง  7) การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดง

บทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน จากการค้าขายต่าง ๆ ตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับ

ประเทศคู่ค้า 8) การใช้ทรัพยากรของรัฐในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การใช้กองทุนของรัฐ เพื่อ

หาประโยชน์ทางการเมือง  9) ไม่กระท าการตามหน้าท่ี แต่ใชล้ัทธิพรรคพวกแทน เชน่ การฮั้วประมูล 10) การให้และ

การรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ 11) การยอมรับของขวัญท่ีไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญและสินบน

มูลค่ าสู ง 12) ผู้ บ ริหารประเทศท าตั ว เป็นผู้ อุปถัมภ์ รายใหญ่ ของประเทศ โดยใช้น โยบายประชานิยม  

13) ใช้อ านาจของต ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางท่ีผิด 14) ทุจริตการเลือกตัง้ ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วย

วิธีต่าง ๆ และ 15) การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงค์ท่ีผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่นักการเมืองและ 

พรรคการเมอืงรัฐบาล เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายของรัฐบาล  

 รูปแบบของการทุจริตคอรัปชั่นท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ท่ัวโลกมีหลายรูปแบบอาจมีความเหมือน

หรือแตกตา่งกันไป ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมของระบบการเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

นัน้ ๆ รวมถึงโอกาส และสถานการณ์ของการทุจริตนั้น ๆ การเข้าถึงข้อมูลและการตระหนักถึงการควบคุมการทุจริต

คอรัปชั่นของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ด้วย สามารถจ าแนกรูปแบบการทุจริตคอรัปชั่นอย่างกวา้ง ๆได้ดังนี้ (ธีรภัทร์  

เสรีรังสรรค์, 2551, น.137)  
 1.  การคอรัปชั่นขนาดใหญ่ (grand corruption) หมายถงึ การคอรัปชั่นท่ีท่ัวมขีนาดของวงเงินจ านวนมาก 

 2.  การคอรัปชั่นขนาดย่อย (petty corruption) หมายถึง การคอรัปชั่นท่ีมีขนาดของเงินเล็ก ๆ น้อย หรือมีวงเงิน

รวมน้อย 
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 3.  การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย (policy corruption) หมายถึง การคอรัปชั่นท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบต่าง ๆ ในเชิง

โครงสร้างท้ังทางด้านนโยบาย การด าเนนิการ หรือการบริหารงาน โดยมีการใชข้้อก าหนดของกฎหมาย 

 4.  การคอรัปชั่นในเชิงการบริหารหรือการปฏิบัติการ (administrative corruption) หมายถึง การคอรัปชั่นท่ีเกิด

จากลักษณะของการปฏบัิต ิการบังคับใชร้ะเบียบการปฏบัิตงิานอื่น ๆ โดยท่ัวไป 

 ส่วนองค์ประกอบท่ีท าให้ระบบทุจริตคอรัปชั่นมีโครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและด ารงอยู่ในปัจจุบันนั้น มา

จากองค์ประกอบต่าง ๆ คือ 1) ระบบการเมืองและระบบราชการมเีกราะก าบังท่ีแน่นหนา 2) ภาคประชาชนขาดความ

เข้มแข็งและขาดผู้น าในการตอ่ต้านคอรัปชั่นท่ีแข็งแกรง่ 3) ค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านยิมของคนใน

สังคมท่ีเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมคอรัปชั่น เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ ์4) การขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ซึ่งปัจจุบัน

คนในสังคมยังขาดอุดมการณ ์และขาดจิตส านึกเพื่อสว่นรวม (เกรยีงศักดิ์  เจรญิวงศ์ศักดิ์ 2547, น. 22-26) 

 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการคอรัปชั่น ได้แก่ การรับสินบน หรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ท่ีไม่ถูกต้องด้วย

การน าเอาทรัพย์สินของทางราชการมาเป็นของตน ท างานโดยเอื้อประโยชน์แก่ตัวเอง ญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง  

ซึ่งรูปแบบของการคอร์รัปชั่น ได้แก่ คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดท าโครงการท่ีได้ผลประโยชน์

ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินท่ีลงทุน 
 

สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกดิการทุจริตคอรัปช่ัน 

 ณภัทร  เตโช (2560, น. 16) ได้กลา่วถึงสาเหตุของการทุจรติท่ีพบในสังคมไทย มีท้ังหมด 4 ด้าน คือ 

 1. ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐเป็นสิ่งล่อใจ ประชาชนซือ้ความสะดวกจาก

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ และเจ้าหนา้ที่ของรัฐมีรายได้ไมเ่พยีงพอเมื่อเทียบกับรายจ่าย 

 2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาบกพร่อง ไม่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบจนท าให้เกิดการ

ทุจริต และขาดดุลแห่งอ านาจในการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ท าให้การควบคุมดูแลไม่

ท่ัวถึง จึงเกิดการทุจริตในวงราชการได้ง่าย รวมถึงความเกรงใจและเกรงกลัวผู้บังคับบัญชา ใชอ้ านาจหน้าท่ีแสวงหา

ประโยชน ์ไมศ่กึษาและปฏบัิตติามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 3. ด้านสังคม วัฒนธรรม และศีลธรรม ได้แก่ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดคุณธรรม การประพฤติตัวเป็น

แบบอย่างไม่ดีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐชั้นผู้ใหญ่ ท่ีทุจริตคอรัปชั่นแล้วไม่ถูกจับ จึงเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน

ระดับชั้นผู้น้อยท าตาม สังคมไทยท่ีเน้นวัตถุนิยมมากกว่าความดีงามและศีลธรรม เงิน คือ สิ่งท่ีมีคุณค่าของสังคม 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐใชจ้่ายฟุม่เฟือยทางด้านอุปโภคบริโภค จึงต้องดิน้รนดว้ยการทุจรติคอรัปชั่น 

 4. ด้านกฎหมายและวธีิการ ได้แก่ การลงโทษทางวินัย ท่ีมีความยุ่งยากในการหาพยานหลักฐาน เพราะมีระเบียบ

ขั้นตอนมากในการสอบสวน การพิสูจนพ์ฤตกิรรมการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมชิอบ จะต้องมีหลักฐานชัดเจนจึง

ยากแก่การพสิูจน์ 

 กล่าวโดยสรุป สาเหตุจูงใจท่ีท าการทุจริต ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีรัฐมีรายได้

น้อยแต่มีรสนิยมสูง กระแสวัตถุนิยม มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีโอกาสท่ีจะกระท าการทุจริต 

รัฐบาลอ่อนแอ และวัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูลนาย ดังนั้นการทุจริตจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง  ๆ ใน

ชีวิตประจ าวันตลอดเวลา เช่น โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่า ถนน ท่าอากาศยาน เขื่อน ทางรถไฟ 

ระบบคมนาคมหรือการขนส่งต่าง ๆ 
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แนวคดิของการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครฐั 

 สาระส าคัญของการทุจริตของภาครัฐอาจพิจารณาผลของการทุจริตได้หลายมิติ ในท่ีนี้จะพิจารณา 3 มิต ิ

ด้วยกัน ได้แก่ 1) กลไกลและรูปแบบของการทุจรติ 2) ปัจจัยของการทุจรติ และ 3) ผลของการทุจรติ  

 1. กลไกและรูปแบบของการทุจริต กลไกท่ีท าให้เกิดการทุจริต คือ กลไกการใช้อ านาจ “Power Corruption” 

อ านาจเป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้ความต้องการของมนุษยส์ าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้ดังนั้น นักการเมืองข้าราชการ จึงยอม

ลงทุนซื้อเสียงหรือซื้อต าแหนง่เพื่อให้ได้มาเพื่อแสวงผลประโยชน์ท้ังเป็นตัวเงินหรือเป็นทรัพยส์ินท่ีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 

สร้างความร่ ารวยให้กับตัวเองและครอบครัว โดยเฉพาะประเทศท่ีดอ้ยพัฒนาหรอืก าลังพัฒนา 

 2. ปัจจัยของการทุจริต การเมืองเป็นปัจจัยส าคัญท่ีได้มาซึ่งอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อมโยงไปสู่

ระบบการพัฒนาเชิงอุปถัมภ์น าไปสู่การทุจริตในรูปแบบกลุ่มประโยชน์ 3 ฝ่าย คือ นักการเมือง ข้าราชการ และนัก

ธุรกิจผู้รับเหมาะ 

 3. ผลของการทุจริต ผลของการทุจริตท่ีอยู่ในรูปแบบ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” เปรียบเสมือนปล้นเงินของ

แผ่นดินคนปล้นร่ ารวยแต่ท าให้ชาติเสียหายใหญ่หลวง ท าให้คนในชาติยากจน ท าให้ครอบครัวพินาศ การฉ้อราษฎร์  

บังหลวงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันขยายไปยังภาคธุรกิจต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหากยังไม่มี

การแก้ไขอย่างจริงจัง ต่อไปก็จะเกิดการวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นสุดท้ายเศรษฐกิจก็ตกต่ าอย่างเห็นได้ในปัจจุบัน 

(โกวิทย ์พวงงาม, 2549) 

 กล่าวโดยสรุป ปัจจัยท่ีสง่ผลให้เกิดการทุจรติคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐประกอบไปด้วย กลไกการใชอ้ านาจ ท่ี

เป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้ความต้องการของมนุษย์บรรลุส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 3 ฝ่ายคือ นักการเมือง 

ข้าราชการ และนักธุรกิจหรือผู้รับเหมา ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ“การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ในเชิงนโยบายสาธารณะ ส่งผล

ในการพัฒนาประเทศ ท าให้เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนยากจนอยา่งที่พบเห็นอยูใ่นปัจจุบัน 
 

แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 

 โดยท่ัวไปในภาพรวมเป็นผลลัพธ์ของปัจจัยอันเป็นท่ีมาของความรุนแรงของการทุจริตกับด้านท่ีเป็นการต่อต้าน

การทุจริตหรือลดปัญหาให้น้อยลงให้หมดไปก็คือการป้องกันและปราบปรามนั่นเอง ด้วยความพยายามวางแผนจัด

ระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่างจริงจัง (อนันท์ ปันยารชุน, 2543) ท าให้ประเทศปลอดการทุจริตอยู่แนวหน้าของโลกใน

ปัจจุบัน ดังนั้นแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ จึงเป็นส่วนสะทอ้นในการจัดท าตัวช้ีวัดด้านการทุจรติท่ี

ส าคัญอีกประการหนึ่ง เสนอแนวทางการบริหารจัดการไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล  

2) แนวทางตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 3) แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

  1.  แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เหมาะส าหรับประเทศไทยเพราะสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเข้า

มามีบทบาทตรวจสอบได้ ประกอบไปด้วย 6 ประการ คือ 

  1.1 หลักนิติธรรม เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับท่ีเป็นธรรม เมื่อมีกฎหมายแล้วจะต้อง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ถูกตอ้งตามบทบัญญัติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

  1.2  หลักคุณธรรม เป็นการปฏบัิติงานท่ียดึมั่นในความถูกตอ้งดีงาม เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ 

มรีะเบียบวนิัย และเป็นตัวอยา่งได้ 

  1.3  หลักความโปร่งใส เนน้ความโปร่งใสในวธีิท างาน ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ 

  1.4  หลักการมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเชิงเครือข่ายของหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง และตัดสินใจแก้ปัญหารว่มกัน 
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  1.5  หลักความรับผิดชอบ เนน้การปฏบัิตติอ่ประชาชน มีความเอาใจใส่ต่อปัญหา และมีความกระตือรือร้น

ในการแกปั้ญหาให้บรรลุผลโดยไม่เลอืกท่ีจะปฏิบัติ 

  1.6  หลักความคุ้มค่า เน้นประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยใช้ทรัพยากรงบประมาณท่ีเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน โดยการห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาตขิองท้องถิ่นให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ

ตรวจสอบได้อยา่งมีประสิทธิผล 

 2. แนวทางตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ค าว่า “คุณธรรมจริยธรรม” มักจะกล่าวควบคู่กันเสมอท่ีพบเห็น

ก่อนบ่อย ๆ ตามสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานท่ีราชการ ใช้เป็นค าปลูกฝังบรรดาเยาวชนเด็กนักเรียน 

นักศึกษา ข้าราชการ และนักการเมือง ให้ด ารงตนอยู่ในสองค านี้ ค าสองค านี้แตกต่างกัน คือ คุณธรรม คือ รากฐาน

ของจิตใจ ส่วนจริยธรรม คือ รากฐานของการปฏิบัต ินัน้หมายความว่าการท่ีเรามีคุณธรรมอยูภ่ายใตร้ากฐานของจิต 

ก็จะประพฤติตน ครองตนอยู่ในความดีงาม มีธรรมะภายในจิตใจตนเองตลอดเวลา ส่งผลให้บุคคลนั้นมีการปฏิบัติดี

อย่างมจีรยิธรรมเพื่อคุณงามความด ีความผาสุกมาสู่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ  

 ความหมายของคุณธรรม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525)  ให้ความหมายว่า “คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี” 

พร้อมด้วยพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) (2552, น. 14) ได้กล่าวว่า คุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจ คือเป็นคุณสมบัติท่ี

เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น พรมวหิาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

 วศิน อินทสระ (2532, น. 106) กล่าวไว้ว่า คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงาม ซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้

ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน 

 ดังนัน้ คุณธรรม เป็นอุปนนิัยอันดีงามท่ีสะสมอยู่ในจิตส านึกอันเป็นคุณสมบัติท่ีดีของจิตใจ ให้เป็นคนท่ีมีจิตท่ีสูง 

ประณีตและประเสริฐ ซึ่งพฤตกิรรมนีซ้ึ่งสั่งสมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานให้มคีวามคิดดี มีประโยชน์ต่อตนเองและ

ผู้อ่ืน เช่น ผู้ท่ีมีสติปัญญาดี รูผ้ิด ชอบ ชั่ว ดี มคีวามรู้สกึนึกคิดท่ีด ี

 ความหมายของจรยิธรรม 

 พระเมธีรธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมมจิตโต, 2535, น. 82) กล่าวว่า จริยธรรม คือ หลักแห่งความประพฤติปฏบัิติ

หรือแนวทางการปฏบัิตใิห้เป็นคนดีเพื่อประโยชนส์ุขของตนเองและส่วนรวม  

 พระพุทธทาสภิกขุ (2533, น. 19).  กล่าวว่า จริยธรรม คือระเบียงปฏิบัติท่ีมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกใน

สังคม เป็นสิ่งท่ีมนุษยท์ าขึ้น แต่งขึ้นตามเหตุผลของมนุษยเ์อง หรือตามความตอ้งการของมนุษยเ์อง 

  พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) (2542, น. 36) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงออกทาง

กาย วาจา คือ ท าแตส่ิ่งดีมีประโยชนต์อ่ตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังสังคม ประเทศชาติ เรียกว่า “ท าดี พูดด”ี 

 ดังนั้น จริยธรรม หมายถึง เคร่ืองหมายแห่งความประพฤติปฏิบัติท่ีดีมีธรรมะ ท่ีแสดงออกทางกาย วาจา เพื่อ

ประโยชนส์ุขของตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังสังคม ประเทศชาติ เรียกว่า “ท าดี พูดดี” 

 กล่าวโดยสรุป คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติดีท่ีแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ ท าแต่สิ่งดีมี

ประโยชนต์อ่ตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังสังคม ประเทศชาติ เรียกว่า “คิดด ีท าดี พูดด”ี 

 3.  แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมพีระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตัง้แต ่พ.ศ. 2517 

 เป็นปรัชญาท่ียดึหลักทางสายกลาง ชี้แนวทางการด ารงอยู่ในกรอบแนวคิด ให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ชีวิต

ทางสายกลางและความไม่ประมาทรวมถึงการพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้จนเกิดความยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญ 3 ห่วง 2 

เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม ความรู้นั้น
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หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง คุณธรรมคือซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และแบ่งปัน  น าไปสู่ชีวติ เศรษฐกิจ 

และสังคม เกดิความสมดลุ มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปในอนาคต ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1.  ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ไม่มาก และไมน่้อยจนเกินไป ความไมเ่บียดเบยีนตนเองและผู้อ่ืนท่ีท า

ให้เกิดความทุกข์ เช่น การอุปโภคและบริโภคพอประมาณ 

 2.  ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักการอย่างมีเหตุมีผลในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ท่ีเราจะตัดสินใจปฏิบัติ

เร่ืองนัน้ ๆ โดยพิจารณาดว้ยเหตุและผล 

 3.  การมภีูมิคุ้มกันท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับสิ่งท่ีมากระทบกับตัวเราในแตล่ะวันท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงท่ีอยูร่อบ ๆ ตัวเอา ปัญญาเหลา่นีจ้ะเกิดขึ้นได้จะตอ้งอาศัยความรู้คูคุ่ณธรรม  

 4.  ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการด าเนินชวีติ  

 5.  คุณธรรม หมายถึง การยึดถือหลักต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความขยัน อดทน 

และการแบ่งปัน ซึ่งจะน าไปสู่ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ท าให้เกิดความสมดุจ มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป  

 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางในการด าเนินชวีติทางสายกลาง ตัง้อยู่บน

หลักส าคัญคือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขความรู้คู่

คุณธรรม ความรู้นั้นหมายถึง รอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง คุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และแบ่งปัน  

น าไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปในอนาคต 

 วิทยากร เชียงกูล (2549: 71) กล่าวว่า แนวทางและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ จึงสรุปดังนี้คือ  1) การออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ การมีระบบนิติ

บัญญัติ  ศาล  และการบริหารจัดการท่ีด ีพร้อมท้ังยุทธศาสตร์ มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอย่างใกล้ชิด 

2) การสร้างค่านิยมของประชาชน ด้วยความเสมอภาค ไม่มีความความแตกต่างทางชนชั้น 3) การให้มีองค์กรอิสระ

เป็นองค์กรท่ีมีอ านาจและมีบทบาทสูงในการปราบปรามคอรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  พร้อมท้ังผู้พิทักษ์

ความยุตธิรรม  4) มคีวามโปร่งใสและความเปิดเผยจากภาครัฐ โดยให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมสี่วน

ร่วม  5) มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างจริงจัง 6) การให้หลายองค์กรท างานร่วมกันมากกว่าจะ

รวมศูนย์อ านาจไวท่ี้องค์กรเดียว และ 7) การให้ผู้หญงิมบีทบาทการตัดสนิใจทางการเมอืงด้วย 

 แนวคิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบทบาทของภาคประชาชน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะรักษา

ผลประโยชน์ของชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้พื้นฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนต้องมีส่วน

รับผิดชอบดูแลอนาคตและความอยู่รอดของชาติไทย ในการท่ีประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความ

โปร่งใสของภาครัฐ ในฐานะ ป.ป.ช. ภาคประชาชนจึงมีหลักการท างาน ดังนี้ (อารีย์  อึง้จะนิล, 2560). 

 1.  ตอ้งมีความมุง่มั่นต้ังใจท่ีจะอาสาเข้ามาท างานเพื่อประโยชนข์องบ้านเมอืงจริง ๆ นั่นคือต้องมีความเป็นผู้มจีิต

อาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนหรือประโยชน์ให้แก่พรรคพวก หมายความวา่ เราต้องมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยการด าเนนิชีวติแบบปรัชญา

พอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 2.  ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองตลอดเวลา นั่นคือต้องมคีวามรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.

ภาคประชาชน และตอ้งแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคกลโกง การทุจริตคอรัปชั่นด้วยวิธีการตา่ง ๆ เพื่อเป็นหลักใน

การท างานให้ถูกตอ้งและเป็นท่ีน่าเชื่อถอืของสังคม 

 3.  ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้วย 

กันเอง  การติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนโดยการให้ความรู้หรือการเสนอแนะช่องทางในการตรวจสอบความ

โปร่งใสของการท างานของภาครัฐ การสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง และการช้ีให้เห็นอันตรายของการทุจรติคอรัปชั่น 
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 4.  การเฝ้าระวังพื้นท่ีท่ีเห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งข้อมูล

ข่าวสารท่ีไม่ชอบมาพากลต่าง ๆเพื่อรักษาผลประโยชนข์องชาติได้ทันการ 

 5.  ด าเนนิกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อรณรงค์ตอ่ต้านการทุจรติอยา่งต่อเนื่องในชุมชน หมูบ้่านต าบล และในทุกภาคส่วน

ของสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจรติ 

 6.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับไม่ว่า ในระดับชาติหรือ

ในระดับท้องถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ ป้องกันคนไม่ดีไม่ให้

เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ให้ส่งเสริมคนดี  

ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมอืง และควบคุมคนไม่ดไีมใ่ห้มีอ านาจไมใ่ห้กอ่ความเดอืดร้อนวุน่วายได้ 

 7.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองท่ีใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนมากท่ีสุด โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ก าหนดนโยบายการบริการสาธารณะให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบ

ความโปร่งใสของการจัดซือ้จัดจ้างให้ประชาชนประเมินการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่นของตน เป็นต้น 

 8.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นและรับฟังขอ้เสนอแนะของสาธารณชนเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุง

การท างานของ ป.ป.ช. ภาคประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 9.  จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่องให้ก าลังใจและช่วยกันรณรงค์ปกป้องคนท่ีท าความดี มี

ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอยา่งที่ดีของสังคม 

 10.  หามาตรการรองรับการท างานและคุ้มครองความปลอดภัยให้แกภ่าคประชาชน และเครือข่าย 

 11.  ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของ ป.ป.ช. ภาคประชาชนอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและรณรงค์

ให้ประชาชนเข้าร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกับ ป.ป.ช.ภาคประชาชนกัน

อย่างกว้างขวางซึ่งจะยังประโยชนใ์นการปลุกจิตส านกึให้ประชาชนดว้ยกันเองได้ร่วมกันรักษาผลประโยชนข์องชาติ 

 อุดม  รัฐอมฤต (2544, น. 130) กล่าวถึง แนวทางในการแก้ ปัญหาการทุจริต สรุปได้ดังนี้  1) การตั้ ง

คณะกรรมการอิสระเพื่อมาตรวจสอบ  ควรมีวิธีการคัดเลือกคนท่ีมีคุณธรรม มีความสามารถ มีความรับผิดชอบใน

การท างาน ใจเป็นกลางไม่อิงพรรคการเมืองเข้ามาท างานให้งบประมาณ 2) การส่งเสริมสื่อมวลชนให้มีอิสระในการ

ตรวจสอบ เช่น มีการตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสื่อมวลชน จะเกิดพลังสังคมในการตรวจสอบคอรัปชั่น เพราะเคร่ืองมือท่ี

หยุดยัง้คอรัปชั่นได้ชะงักที่สุด คือ สื่อมวลชนท่ีอสิระ กล้าและสามารถตรวจสอบได้ 3) การออกจากโครงสร้างอ านาจ

เบ็ดเสร็จ เพราะการแก้ไขปัญหาสังคมท่ียากและซับซ้อนได้จะต้องเปิดพื้นท่ีทางสังคมและพื้นท่ีทางปัญญาอย่าง

กว้างขวางแลว้จัดความสัมพันธ์ระหว่างองคก์รต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีสังคมต้องการ 4) ปฏวิัตจิิตส านกึ ปฏวิัตศิลีธรรม 

จิตส านกึใหมแ่ละจิตส านกึทางศีลธรรม  

 กล่าวโดยสรุป การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งเกิดความยั่งยืน และประชาชนอยูด่ีกินดีของ

คนในสังคมไทย มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในภาครัฐและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

หลักคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และคุณธรรมท่ีพระองค์ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย และ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาเป็นกลไกส าคัญในการผลักดัน ก ากับดูแลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งเป็นหลักมา

ประยุกต์ใช้ในทุกระดับอย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมให้ใสสะอาดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้ เห็นผลสัมฤทธ์ิเป็น

รูปธรรม คือ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันทุจริต ปลุกจิตส านึกจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ

ประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 

 การป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจจากทุกฝ่ายร่วมกัน มีดังนี้ 

 1.  ภาครัฐบาล จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ให้สอดคลอ้งกับนโยบายและระเบียบในการปฏบัิตงิานรวมถึงปรับโครงสร้างบทบาทและหน้าท่ี จนถึงขบวนการท างาน

ของภาครัฐให้อยูใ่นกลไกลการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดโีดยใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบรหิารให้ทุกฝ่ายปฏิบัตอิย่าง

เคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างยุติธรรม และจะต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เช่น ก่อนจะเร่ิม

ปฏบัิตงิาน ระหวา่งปฏิบัตงิาน และสิ้นสุดในการปฏบัิตงิาน 

 2.  ภาคเอกชน สนับสนุนองค์กรเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น  ส านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

 3.  ภาคประชาชน รณรงค์ให้คนในชาติรังเกียจ ท าสตกิเกอร์ผลร้ายของการทุจริตติดท่ัวไป เช่น รถ ป้ายรถเมล์ 

สถานีขนส่งและติดในสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการทุจริต สอดส่อง จับตาดูการประพฤติปฏิบัติในการงานของ

หน่วยงานของรัฐโดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน และต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 

การด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ โดยเข้าไปดูทางอินเตอร์เน็ตได้ 

 กล่าวโดยสรุป แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานภาครัฐเกิดจาก

การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมท่ีแผงอยู่ในทุจริตเชิง เช่น การโกงเงินสงเคราะห์ผู้ท่ีมีรายได้น้อย  

เงินทอนวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรการต้องแก้ไขโดยด่วนโดยการร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

โดย ภาครัฐบาล ต้องปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบ  

ในการปฏิบัติงานรวมถึง โครงสร้างบทบาทและหน้าท่ีจนถึงขบวนการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

ให้ทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างยุติธรรม พร้อมด้วยให้ภาคเอกชนเข้ามาให้การตรวจสอบระบบ  

การปฏิบัติงาน เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านั กงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ขาดไม่ได้ คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

ในการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร ก่อน ระหว่างด าเนินการและเมื่อสิ้นสุด รวมกันสร้างระบบตรวจสอบ  

ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน ามาสู่การป้องกันและลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยให้หมดไป 

อย่างย่ังยนื 
 

เอกสารอา้งองิ 

เกรยีงศักดิ์  เจรญิวงศ์ศักดิ์. (2547). กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รัปชั่น. กรุงเทพฯ: ชัคเซสมีเดีย. 

โกวิทย ์ พวงงาม. (2549.). แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกลการป้องกันการทุจรติในองคก์รปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์.  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ. (2545). คู่มอืประชาชนต้านการทุจรติ  

 (ฉบับปรับปรุงครัง้ท่ี 1) (พมิพค์รั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ.์ 

จารุวรรณ  สุขุมาลพงษ์. (2556). แนวโนม้ของคอรัปชั่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: รัฐสภา.  

ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์. (2551). อาชญากรรมพื้นฐานกับกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการสง่เสริมเอกสาร 

 วชิาการสถาบันฑติพัฒนบริหารศาสตร์. 



12 

Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School Vol 13  No1 (January - June 2018) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีท่ี 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มถุินายน 2561) 

ณภัทร  เตโช,อภิชาต จันทราธบิดี,ภัชรีย์ มีแก้ว,และอรดี ไกรยุทธศักดิ์. (2560). แนวทางการป้องกันและ 

 ปราบปรามการทุจริตในสว่นราชการไทย. สบืค้น 24 สิงหาคม 2560, จาก 

 http://www.nacc.go.th/ download/article_20100126184143.pdf. 

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธ์ิ,บรรเจิด สิงคะเนติ,ฤษราณ์  ไทยวัฒน์, รัฐปกรณ์  นิภานันท์, และวัชรพงษ์  ซื่อตรง.   

 (2555). การวจิัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจรติเชงินโยบาย. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

 ปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ.  

ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์. (2551). นักการเมอืงไทย: จรยิธรรมผลประโยชนทั์บซ้อนการคอรัปชั่น.  กรุงเทพฯ:  

 ส านักนายกรัฐมนตรี.  

พรชัย  เลื่อนฉวี. (2553). กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืง. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.์  

ผาสุก  พงษ์ไพจิตร, และ สังศิต  พริิยะรังสรรค์. (2549). ทฤษฎกีารคอรัปชั่น. กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน. 

พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว. (2543). ดัชนคีอร์รัปชั่นของไทย: การสร้างและการตรวจสอบความเชื่อถอืได้. กรุงเทพฯ:  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ.  

พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตโต). (2542). ชวีติท่ีสมบูรณ์ (พมิพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมมกิ จ ากัด. 

พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตโต). (2552). ชวีติและผลงานพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต โต) และนานาทัศนข์องนักวิชาการ.  

 กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรราชวทิยาลัย.  

พระพุทธทาสภกิขุ. (2533). ธรรมะน้้า ธรรมะโคลน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพส์ุขภาพใจ.  

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมุมจิตโต). (2541). คุณธรรมส้าหรับนักบริหาร (พมิพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก จ ากัด. 

พระเมธีรธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมมจิตโต. (2535). คุณธรรมส้าหรับนักบริหาร (พมิพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ:  

 สหธรรมกิ จ ากัด. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 พุทธศักราช 2550.  สบืค้น 23 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.local.moi.go.th/lawl.htm. 

วทิยากร เชียงกูล. (2549). แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล: เปรียบเทียบไทยกับประเทศอ่ืน.   

 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพส์ายธาร.  

วชิัย  รูปข าดี. (2552). การประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม 

 การมสี่วนร่วมของประชาชน ประจ้าปี 2552. นนทบุรี: สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร์. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พมิพค์รัง้ท่ี5). กรุงเทพฯ: อักษรเจรญิทัศน์. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พมิพค์รัง้ท่ี4). กรุงเทพฯ: อักษรเจรญิทัศน์. 

วศิน อินทสระ. (2532). สาระส้าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพเ์จรญิกิจ.  

สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2549). ทฤษฎีการคอร์รัปชั่น. กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพร่์วมดว้ยชว่ยกัน. 

สุธี  อากาศฤกษ.์ (2545). การด้าเนนิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อ 

 ความมั่งคงแหง่ชาติ. กรุงเทพฯ: วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.  

อนันท์  ปันยารชุน. (2543). ปาฐกถาพเิศษความโปร่งใสและธรรมรัฐ. องคก์ารเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยและ 

 ศูนยส์าธารณประโยชนแ์ละประชาสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อุดม  รัฐอมฤต. (2544). การแก้ไขปัญหาทุจริตในระบบการเมอืงและวงราชการไทย. กรุงเทพฯ:  

 ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร.  

อารีย์  อึง้จะนิล. (2560). การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของ 

 ภาคประชาชน. สบืค้น 24 สิงหาคม 2560, จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm/2009/ 03/25/entry-1. 

Myrdal. G. (1968). The Folklore of Corruption. The Asian Magazine, 8(24). 


