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วิชาที่ ๒
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๒   : เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

เรื่อง : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

สาระสำาคัญ
	 วิช�นี้เป็นก�รเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 คว�มเป็นพลเมือง

ทีไ่ม่ทนต่อก�รทจุรติ	ก�รแสดงออกถงึก�รไม่ทนต่อก�รทจุรติ	กรณศีกึษ�ปร�กฏก�รณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศและ

ต่�งประเทศ	 ที่สะท้อนถึงคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�ง 

ถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

คว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

	 ๒.		เพ่ือส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรูอ้ย่�งถกูต้องในเรือ่งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจรติให้ผูเ้รยีน

นำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ก�รทุจริต

		 	 -	 คว�มหม�ย/รูปแบบก�รทุจริต	

		 	 -		 ส�เหตุก�รเกิดก�รทุจริต

		 	 -		 สถ�นก�รณ์ก�รทุจริตในประเทศไทย

		 	 -		 ผลกระทบจ�กก�รทุจริตต่อก�รพัฒน�ประเทศ

		 	 -		 ทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

		 	 -		 กรณีตัวอย่�งผลที่เกิดจ�กก�รทุจริต

		 ๒.		คว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

		 	 -		 คว�มเป็นพลเมือง

	 	 -		 แนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

		 ๓.		คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

		 	 แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

		 ๔.		ตัวอย่�งคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	ก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต

	 ๕.		ลงโทษท�งสังคม
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	 ๖.		ช่องท�งและวิธีก�รร้องเรียนก�รทุจริต

	 ๗.		ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�นและก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

		 	 -		 ม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น

		 	 -		 ก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี

		 	 -		 กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รก�รให้บำ�เหน็จคว�มชอบ	ก�รกันเป็นพย�น	ก�รลดโทษ	

และก�รให้คว�มคุ้มครองพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๓	 	

วิธีการฝึกอบรม
	 ก�รบรรย�ย	ก�รคิดวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้
	 PowerPoint	วิดีโอ	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)



36 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วิชาที่ ๒   : เรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
จำานวนชั่วโมง  : ๓ ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. การทุจริต
	 ปัญห�ก�รทุจริต	เป็นปัญห�ที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ปัญห�ก�รทุจริตจะ

ทำ�ให้เกิดคว�มเสื่อมในด้�นต่�ง	ๆ	เกิดขึ้น	ทั้งสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	และนับวันปัญห�ดังกล่�วก็จะรุนแรง

ม�กขึน้	และมรีปูแบบก�รทจุรติทีซ่บัซ้อน	ย�กแก่ก�รตรวจสอบม�กขึน้	จ�กเดมิทีก่ระทำ�เพยีงสองฝ่�ย	ปัจจบุนั

ก�รทจุริตจะกระทำ�กนัหล�ยฝ่�ย	ทัง้ผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืง	เจ้�หน้�ท่ีของรฐั	และเอกชน	โดยประกอบด้วย

สองส่วนใหญ่	ๆ	คือ	ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์	ซึ่งทั้งสองฝ่�ยนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ตร�บใดที่

ผลประโยชน์สมเหตสุมผลต่อกนั	กจ็ะนำ�ไปสูปั่ญห�ก�รทจุรติได้	บ�งครัง้ผูท้ีร่บัผลประโยชน์กเ็ป็นผูใ้ห้ประโยชน์

ได้เช่นกัน	โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์	คือ

 ผูร้บัผลประโยชน์ จะเป็นเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ซึง่มอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนนิก�รต่�ง	ๆ 	และรบั

ประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รเรียกรับประโยชน์โดยตรง	ก�รกำ�หนดระเบียบ

หรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง

 ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น	ภ�คเอกชน	โดยก�รเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่�ง	ๆ 	เช่น	เงิน	สิทธิพิเศษอื่น	ๆ  

เพื่อจูงใจให้นักก�รเมือง	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 กระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งในตำ�แหน่งหน้�ท่ี	 

ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�วเป็นก�รกระทำ�ที่ฝ่�ฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหม�ย	เป็นต้น

 ๑.๑ ทุจริต คืออะไร

	 คำ�ว่�ทจุรติ	มกี�รให้คว�มหม�ยได้ม�กม�ยหล�กหล�ย	ขึน้อยูก่บัว่�จะมกี�รให้คว�มหม�ยดงักล่�วไว้ว่�

อย่�งไร	โดยที่คำ�ว่�ทุจริตนั้น	จะมีก�รให้คว�มหม�ยโดยหน่วยง�นของรัฐ	หรือก�รให้คว�มหม�ยโดยกฎหม�ย

ซึ่งไม่ว่�จะเป็นก�รให้คว�มหม�ยจ�กแหล่งใด	 เนื้อห�สำ�คัญของคำ�ว่�ทุจริตก็ยังคงมีคว�มหม�ยที่สอดคล้อง

กันอยู่	นั่นคือ	ก�รทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี	มีก�รแสวงห�หรือเอ�ผลประโยชน์ของส่วนรวม	ม�เป็นของส่วนตัว	ทั้ง	ๆ	 

ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิในสิ่ง	ๆ	นั้น	ก�รยึดถือเอ�ม�ดังกล่�วจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในแง่ของกฎหม�ยและศีลธรรม

	 ในแง่ของกฎหม�ยนั้น	 ประเทศไทยได้มีก�รกำ�หนดถึงคว�มหม�ยของก�รทุจริตไว้หลัก	 ๆ	 ในกฎหม�ย	 

๒	ฉบับ	คือ	

 ประมวลกฎหมายอาญา ม�ตร�	 ๑	 (๑)	 “โดยทุจริต”	 หม�ยถึง	 “เพื่อแสวงห�ประโยชน์ท่ีมิควรได ้

โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ม�ตร�	๔	คำ�ว่�	“ทุจริตต่อหน้�ที่”	หม�ยถึง	“ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่หรือ
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ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์	 ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเช่ือว่�มีตำ�แหน่งหรือหน้�ท่ีท้ังท่ีตนมิได้มี

ตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	 หรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	 ทั้งนี้	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

	 นอกจ�กน้ี	 คำ�ว่�ทุจริต	 ยังได้มีก�รบัญญัติให้คว�มหม�ยเอ�ไว้ในพจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	 

พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยระบุไว้ว่�ทุจริต	หม�ยถึง	“คว�มประพฤติชั่ว	คดโกง	ฉ้อโกง”	

	 ในคำ�ภ�ษ�อังกฤษ	 คำ�ว่�ทุจริตจะตรงกับคำ�ว่�	 Corruption	 (คอร์รัปชัน)	 โดยในประเทศไทยมักมีก�ร

กล่�วถึงคำ�ว่�คอร์รัปชันม�กกว่�ก�รใช้คำ�ว่�ทุจริต	โดยก�รทุจริตนี้ส�ม�รถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�น

ร�ชก�ร	หน่วยง�นของเอกชน	ห�กเกิดกรณีก�รยึดเอ�	ถือเอ�ซึ่งประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ส่วนร่วม	 ไม่คำ�นึง

ถงึว่�ส่ิง	ๆ 	น้ันเป็นของตนเอง	หรอืเป็นสทิธทิีต่นเองควรจะได้ม�หรอืไม่แล้วนัน้	กจ็ะเรยีกได้ว่�เป็นก�รทจุรติ	เช่น	

ก�รทุจริตในก�รเบิกจ่�ยเงิน	ไม่ว่�จะเกิดขึ้นในหน่วยง�นของรัฐหรือของเอกชน	ก�รกระทำ�เช่นนี้	ก็ถือเป็นก�ร

ทุจริต

	 อย่�งไรก็ต�ม	 เนื่องจ�กคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพ�ะในวงร�ชก�รเท่�นั้น	 ดังนั้น	 ในอีกมุมหนึ่งคอร์รัปชัน

จึงต้องหม�ยรวมถึงก�รแสวงห�ผลประโยชน์ของภ�คธุรกิจเอกชน	 ในรูปของก�รให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนแก่

นกัก�รเมอืงหรือข้�ร�ชก�รเพือ่ให้ได้ม�ซึง่ผลประโยชน์ทีต่นเองอย�กได้ในรปูแบบของก�รประมลู	ก�รสมัปท�น

เป็นต้น	 รูปแบบเหล่�นี้จะส�ม�รถสร้�งกำ�ไรให้แก่ภ�คเอกชนเป็นจำ�นวนม�ก	 ห�กภ�คเอกชนส�ม�รถเข้�ม�

ดำ�เนินง�นได้	 รวมถึงก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีคว�มต้องก�รทรัพย์สิน	 ประโยชน์อื่นนอกเหนือจ�กสิ่งท่ีได้รับ 

ต�มปกติ	เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่�ยส�ม�รถบรรจบห�กันได้	ก�รทุจริตก็เกิดขึ้นได้

	 จ�กนิย�มของก�รทจุรติคอร์รปัชนัไม่เพยีงแต่จะกนิคว�มถึงก�รทจุรติคอร์รปัชนัในระบบร�ชก�รเท่�นัน้	

แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจและสังคมในภ�คเอกชนอีกด้วย	ซึ่งอ�จกล่�ว

ได้ว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	คือ	ก�รทุจริต	และ	ก�รประพฤติมิชอบของข้�ร�ชก�ร

	 ดังนั้น	การทุจริต	คือ	ก�รคดโกง	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	เพื่อให้เกิดคว�มได้เปรียบ

ในก�รแข่งขัน	 ก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งที่ผิดเพ่ือแสวงห�ประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน	 ก�รให้หรือ 

ก�รรับสินบน	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย

 ๑.๒ รูปแบบการทุจริต

	 รูปแบบก�รทุจริตที่เกิดขึ้นส�ม�รถแบ่งได้	๓	ลักษณะ	คือ	แบ่งต�มผู้ที่เกี่ยวข้อง	แบ่งต�มกระบวนก�ร 

ที่ใช้	และแบ่งต�มลักษณะรูปธรรม	ดังนี้คือ

 ๑) แบ่งตามผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เป็นรูปแบบก�รทุจริตในเรื่องของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์

ระหว่�งผู้ที่ให้ก�รอุปถัมภ์	 (ผู้ให้ก�รช่วยเหลือ)	 กับผู้ถูกอุปถัมภ์	 (ผู้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ)	 โดยในกระบวนก�ร

ก�รทุจริตจะมี	๒	ประเภทคือ	

	 	 (๑)		 ก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	 หม�ยถึง	 ก�รกระทำ�ท่ีมีก�รใช้หน่วยง�นร�ชก�รเพื่อมุ่งแสวงห� 

ผลประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นนั้น	 ๆ	 ม�กกว่�ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ	 

โดยลักษณะของก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�รส�ม�รถแบ่งออกเป็น	๒	ประเภทย่อย	ดังนี้

	 	 	 ก)		 ก�รคอร์รัปชันต�มนำ้�	 (corruption	without	theft)	จะปร�กฏขึ้นเมื่อเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

ต้องก�รสนิบนโดยให้มกี�รจ่�ยต�มช่องท�งปกติของท�งร�ชก�ร	แต่ให้เพิม่สนิบนรวมเข้�ไว้กบัก�รจ่�ยค่�บรกิ�ร

ของหน่วยง�นนั้น	 ๆ	 โดยที่เงินค่�บริก�รปกติที่หน่วยง�นนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป	 เช่น	 ก�รจ่�ยเงิน
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พิเศษให้แก่เจ้�หน้�ที่ในก�รออกเอกส�รต่�ง	ๆ	นอกเหนือจ�กค่�ธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่�ยอยู่แล้ว	เป็นต้น

	 	 	 ข)		 ก�รคอร์รปัชนัทวนนำ�้	(corruption	with	theft)	เป็นก�รคอร์รปัชนัในลกัษณะทีเ่จ้�หน้�ที่

ของรัฐจะเรียกร้องเงนิจ�กผูข้อรบับรกิ�รโดยตรง	โดยทีห่น่วยง�นนัน้ไม่ได้มกี�รเรยีกเกบ็เงนิค่�บรกิ�รแต่อย่�งใด 

เช่น	ในก�รออกเอกส�รของหน่วยง�นร�ชก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร	แต่กรณี

นี้มีก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยจ�กผู้ที่ม�ใช้บริก�รของหน่วยง�นของรัฐ

	 	 (๒)		 ก�รทุจริตโดยนักก�รเมือง	 (political	 corruption)	 เป็นก�รใช้หน่วยง�นของท�งร�ชก�ร 

โดยบรรด�นกัก�รเมอืงเพือ่มุ่งแสวงห�ผลประโยชน์ในท�งก�รเงนิม�กกว่�ประโยชน์ส่วนรวมของสงัคมหรอืประเทศ

เช่นเดียวกัน	โดยรูปแบบหรือวิธีก�รทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	แต่จะเป็นในระดับ

ที่สูงกว่�	เช่น	ก�รทุจริตในก�รประมูลโครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่	และมีก�รเรียกรับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์ต่�ง	ๆ	จ�กภ�คเอกชน	เป็นต้น

 ๒)  แบ่งตามกระบวนการทีใ่ช้ ม	ี๒	ประเภท	คือ	(๑)	เกดิจ�กก�รใช้อำ�น�จในก�รกำ�หนด	กฎ	กตกิ�พืน้ฐ�น 

เช่น	 ก�รออกกฎหม�ย	 และกฎระเบียบต่�ง	 ๆ	 เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง	 และ	

(๒)	 เกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์จ�กกฎ	 และระเบียบท่ีดำ�รงอยู่	 ซ่ึงมักเกิดจ�กคว�ม

ไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่�นั้นที่ทำ�ให้เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถใช้คว�มคิดเห็นของตนได้	 และก�รใช้คว�มคิด

เห็นนั้นอ�จไม่ถูกต้องห�กมีก�รใช้ไปในท�งที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้

 ๓)  แบ่งตามลักษณะรูปธรรม	มีทั้งหมด	๔	รูปแบบคือ	

	 	 (๑)		 คอร์รัปชันจ�กก�รจัดซื้อจัดห�	 (Procurement	 Corruption)	 เช่น	 ก�รจัดซื้อสิ่งของใน 

หน่วยง�น	โดยมีก�รคิดร�ค�เพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดร�ค�ซื้อไว้เท่�เดิม	

	 	 (๒)		 คอร์รัปชันจ�กก�รให้สัมปท�นและสิทธิพิเศษ	 (Concessionaire	 Corruption)	 เช่น	 ก�รให้

เอกชนร�ยใดร�ยหนึ่งเข้�ม�มีสิทธิในก�รจัดทำ�สัมปท�นเป็นกรณีพิเศษต่�งกับเอกชนร�ยอื่น

	 	 (๓)		 คอร์รัปชันจ�กก�รข�ยส�ธ�รณสมบัติ	(Privatization	Corruption)	เช่น	ก�รข�ยกิจก�รของ

รัฐวิส�หกิจ	หรือก�รยกเอ�ที่ดิน	ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิก�รครอบครองของต่�งช�ติ	เป็นต้น

	 	 (๔)		 คอร์รปัชนัจ�กก�รกำ�กบัดแูล	(Regulatory	Corruption)	เช่น	ก�รกำ�กบัดแูลในหน่วยง�นแล้ว

ทำ�ก�รทุจริตต่�ง	เป็นต้น

	 นักวิช�ก�รท่ีได้ศึกษ�เกี่ยวกับปัญห�ก�รทุจริต	 ได้มีก�รกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของก�รทุจริตเป็น 

รูปแบบต่�ง	ๆ 	ไว้	เช่น	ก�รวจิยัของรองศ�สตร�จ�รย์	ดร.นวลน้อย	ตรรีตัน์	และคณะ	ได้แบ่งก�รทจุรติคอร์รปัชนั

ออกเป็น	 ๓	 รูปแบบ	 ได้แก่	 ๑)	 ก�รใช้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ละเว้นจ�กก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของรัฐ 

เพื่อลดต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	๒)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ	และบริก�ร	หรือสิทธิ 

ให้แก่เอกชน	 และ	 ๓)	 ก�รใช้อำ�น�จในก�รสร้�งอุปสรรคในก�รให้บริก�รแก่ภ�คประช�ชนและภ�คธุรกิจ	

เนื่องจ�กเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบร�ชก�รตำ่�เกินไปจนข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น	

	 นอกจ�กนี้	จ�กผลก�รสอบสวนและศึกษ�เรื่องก�รทุจริต	ของคณะกรรมก�รวิส�มัญพิจ�รณ�สอบสวน

และศึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รทุจริตของวุฒิสภ�	 (วิช�	 มห�คุณ)	 มีก�รแบ่งรูปแบบก�รทุจริตคอร์รัปช่ันออกเป็น	 

๕	ประเภท	ได้แก่
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 ๑)  การทุจริตเชิงนโยบาย

	 เป็นรูปแบบใหม่ของก�รทุจริตที่แยบยล	โดยอ�ศัยรูปแบบของกฎหม�ยหรือมติของคณะรัฐมนตรี	หรือ

มติของคณะกรรมก�รเป็นเคร่ืองมือในก�รแสวงห�ผลประโยชน์	 ทำ�ให้ประช�ชนส่วนใหญ่เข้�ใจผิดว่�เป็น 

ก�รกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม

 ๒)  การทุจริตต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ

	 เป็นก�รใช้อำ�น�จและหน้�ทีใ่นคว�มรบัผดิชอบของตนในฐ�นะเจ้�หน้�ท่ีของรฐัเอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ปัจจุบนัมกัเกดิจ�กคว�มร่วมมอืกนัระหว่�งนกัก�รเมอืง	พ่อค้�และ

ข้�ร�ชก�รประจำ�	

 ๓)  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ก�รทจุรติประเภทน้ีจะพบได้ทัง้รปูแบบของก�รสมยอมร�ค�	ตัง้แต่ขัน้ตอนก�รออกแบบ	กำ�หนดร�ยละเอียด 

หรือสเป็กง�น	 กำ�หนดเง่ือนไข	 คำ�นวณร�ค�กล�ง	 ออกประก�ศประกวดร�ค�	 ก�รข�ยแบบ	 ก�รรับและ 

เปิดซอง	ก�รประก�ศผล	ก�รอนุมติั	ก�รทำ�สญัญ�ทกุขัน้ตอนของกระบวนก�รจดัซือ้จดัจ้�งล้วนมช่ีองโหว่ให้มกี�ร

ทุจริตกันได้อย่�งง่�ย	ๆ 	นอกจ�กนี้	ยังมีก�รทุจริตที่ม�เหนือเมฆ	คือ	ก�รอ�ศัยคว�มเป็นหน่วยง�นร�ชก�รด้วย

กัน	จึงได้รับก�รยกเว้นและก�รไม่ถูกเพ่งเล็ง	แต่คว�มจริง	ผลประโยชน์จ�กก�รรับง�นและเงินที่ได้จ�กก�รรับ

ง�นไม่ได้นำ�ส่งกระทรวงก�รคลงั	แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุม่บคุคล	ซึง่ไม่แตกต่�งอะไรกบัก�รจ้�งบรษิทัเอกชน

 ๔)  การทุจริตในการให้สัมปทาน

	 เป็นก�รแสวงห�หรอืเอือ้ประโยชน์โดยมชิอบจ�กโครงก�รหรอืกจิก�รของรฐั	ซึง่รฐัได้อนญุ�ตหรอืมอบให้

เอกชนดำ�เนินก�รแทนให้ลักษณะสัมปท�นผูกข�ดในกิจก�รใดกิจก�รหนึ่ง	เช่น	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโรงง�น

สุร�	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโทรคมน�คม	เป็นต้น

 ๕)  การทุจริตโดยการทำาลายระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

	 เป็นก�รพย�ย�มดำ�เนนิก�รให้ได้บคุคลซึง่มสี�ยสมัพนัธ์กบัผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืงในอนัทีจ่ะเข้�ไป

ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ	 เช่น	 คณะ

กรรมก�รก�รเลือกตั้ง	คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	เป็นต้น	ทำ�ให้องค์กรเหล่�นี้

มีคว�มอ่อนแอ	ไม่ส�ม�รถตรวจสอบก�รให้อำ�น�จรัฐได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ๑.๓ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการทุจริต

	 จ�กก�รศึกษ�วิจัยโครงก�รประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นก�รทุจริตในประเทศไทยของเส�วนีย์	 ไทยรุ่งโรจน์	

ได้ระบุ	เงื่อนไข/ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอ�จม�จ�กส�เหตุภ�ยในหรือส�เหตุภ�ยนอก	ดังนี้

 (๑)  ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 พฤติกรรมส่วนตัวของข้�ร�ชก�รบ�งคนท่ีเป็นคนโลภม�ก	 เห็นแก่ได ้

ไม่รู้จักพอ	คว�มเคยชินของข้�ร�ชก�รที่คุ้นเคยกับก�รที่จะได้	“ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�”	หรือ	“เงินใต้โต๊ะ”	จ�กผู้ม�

ติดต่อร�ชก�ร	ข�ดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม

 (๒) ปัจจัยภายนอก	ประกอบด้วย

  ๑) ด้านเศรษฐกจิ	ได้แก่	ร�ยได้ของข้�ร�ชก�รน้อยหรอืตำ�่ม�กไม่ได้สดัส่วนกบัค่�ครองชพีทีส่งูขึน้	

ก�รเตบิโตของระบบทนุนยิมทีเ่น้นก�รบรโิภค	สร้�งนสิยัก�รอย�กได้	อย�กม	ีเมือ่ร�ยได้ไม่เพยีงพอกต้็องห�ท�ง

ใช้อำ�น�จไปทุจริต	
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  ๒)  ด้านสังคม	 ได้แก่	 ค่�นิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน	 คนรำ่�รวย	 และไม่สนใจว่�เงินนั้นได้ม�

อย่�งไร	เกิดลัทธิเอ�อย่�ง	อย�กได้สิ่งที่คนรวยมี	เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ	ก็ห�โดยวิธีมิชอบ	

  ๓)  ด้านวัฒนธรรม	 ได้แก่	 ก�รนิยมจ่�ยเงินของนักธุรกิจให้กับข้�ร�ชก�รท่ีต้องก�รคว�มสะดวก

รวดเร็ว	หรือก�รบริก�รที่ดีกว่�ด้วยก�รลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ

  ๔)  ด้านการเมือง ได้แก่	ก�รทุจริตของข้�ร�ชก�รแยกไม่ออกจ�กนักก�รเมือง	ก�รร่วมมือของคน

สองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นก�รใช้จ่�ยเงินก�รห�ร�ยได้และก�รตัดสินพิจ�รณ�โครงก�รของรัฐ	

  ๕)  ด้านระบบราชการ	ได้แก่	

	 	 	 -		คว�มบกพร่องในก�รบริห�รง�นเปิดโอก�สให้เกิดก�รทุจริต

	 	 	 -		ก�รใช้ดุลพินิจม�กและก�รผูกข�ดอำ�น�จจะทำ�ให้อัตร�ก�รทุจริตในหน่วยง�นสูง

	 	 	 -		ก�รที่ขั้นตอนของระเบียบร�ชก�รมีม�กเกินไป	 ทำ�ให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวล�ม�ก	 จึงเกิด

ก�รสมยอมกันระหว่�งผู้ให้กับผู้รับ	

	 	 	 -		ก�รตกอยูใ่ต้ภ�วะแวดล้อมและอทิธพิลของผูทุ้จรติ	มที�งเป็นไปได้ท่ีผูน้ัน้จะทำ�ก�รทุจรติด้วย	

	 	 	 -	 ก�รรวมอำ�น�จ	ระบบร�ชก�รมลีกัษณะทีร่วมศนูย์	ทำ�ให้ไม่มรีะบบตรวจสอบทีเ่ป็นจรงิและ

มีประสิทธิภ�พ	

	 	 	 -		ตำ�แหน่งหน้�ที่ในลักษณะอำ�นวยต่อก�รกระทำ�ผิด	 เช่น	 อำ�น�จในก�รอนุญ�ต	 ก�รอนุมัติ 

จัดซื้อจัดจ้�ง	ผู้ประกอบก�รเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้�หน้�ที่เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็ว	

	 	 	 -		ก�รที่ข้�ร�ชก�รผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่�งแล้วไม่ถูกลงโทษ	 ข้�ร�ชก�รชั้นผู้น้อยจึง

เลียนแบบกล�ยเป็นคว�มเคยชนิ	และมองไม่เหน็ว่�ก�รกระทำ�เหล่�นัน้จะเป็นก�รคอร์รปัชัน่	หรอืมคีว�มสบัสน

ระหว่�งสินนำ้�ใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจ�กกัน

  ๖)  กฎหมายและระเบียบ ได้แก่

	 	 	 -		กฎหม�ยหล�ยฉบับที่ใช้อยู่ยังมี	“ช่องโหว่”	ที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตที่ดำ�รงอยู่ได้

	 	 	 -		ก�รทุจริตไม่ได้เป็นอ�ชญ�กรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่�ย	 ห�พย�นหลักฐ�นได้ย�ก	 ยิ่งกว่�นั้น	

คู่กรณีทั้งสองฝ่�ยมักไม่ค่อยมีฝ่�ยใดยอมเปิดเผยออกม�	และถ้�ห�กมีฝ่�ยใดต้องก�รท่ีจะเปิดเผยคว�มจริง 

ในเรื่องนี้	กฎหม�ยหมิ่นประม�ทก็ยับยั้งเอ�ไว้	อีกทั้งกฎหม�ยของทุกประเทศเอ�ผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่�	ๆ	

กับผู้รับสินบน	จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนร�ยใดกล้�ดำ�เนินคดีกับผู้รับสินบน

	 	 	 -		ร�ษฎรที่รู ้เห็นก�รทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจ�กไม่ใช่ผู ้เสียห�ย	 ยิ่งกว่�นั้น	

กระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ยังยุ่งย�กซับซ้อนจนกล�ยเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต

	 	 	 -		ขั้นตอนท�งกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งย�ก	ซับซ้อน	มีขั้นตอนม�ก	ทำ�ให้เกิดช่องท�ง

ให้ข้�ร�ชก�รห�ประโยชน์ได้	

  ๗)  การตรวจสอบ	ได้แก่

	 	 	 -		ภ�คประช�ชนข�ดคว�มเข้มแข็ง	 ทำ�ให้กระบวนก�รต่อต้�นก�รทุจริตจ�กฝ่�ยประช�ชน 

ไม่เข้มแข็งเท่�ที่ควร

	 	 	 -		ก�รข�ดก�รควบคุมตรวจสอบ	ของหน่วยง�นท่ีมหีน้�ท่ีตรวจสอบหรอืกำ�กบัดแูลอย่�งจรงิจงั
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  ๘)  สาเหตุอื่น ๆ 
	 	 	 -		อิทธิพลของภรรย�หรือผู้หญิง	 เนื่องจ�กเป็นผู้ใกล้ชิดส�มีอันเป็นตัวก�รสำ�คัญท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมให้ส�มีของตนทำ�ก�รทุจริตเพื่อคว�มเป็นอยู่ของครอบครัว
	 	 	 -		ก�รพนัน	ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตม�กขึ้น

 ๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
 ๑)  การทจุริตระดบัชาต ิเป็นรปูแบบก�รทจุรติของนกัก�รเมอืงทีใ่ช้อำ�น�จในก�รบรหิ�รร�ชก�ร	รวมถงึ 
อำ�น�จนิติบัญญัติ	 เป็นเครื่องมือในก�รออกกฎหม�ย	 แก้ไขกฎหม�ย	 ก�รออกนโยบ�ยต่�ง	 ๆ	 โดยก�รอ�ศัย 
ช่องว่�งท�งกฎหม�ย
 ๒)  การทุจริตในระดับท้องถิ่น	 ก�รบริห�รร�ชก�รในรูปแบบท้องถ่ินเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จเพื่อให้
บริก�รต่�ง	ๆ 	ของรัฐส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้ม�กขึ้น	แต่ก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบ
ของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญห�ก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�ก	 ผู้บริห�รท้องถิ่นจะเป็นนักก�รเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	
หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบ�ทตนเองม�เป็นนักก�รเมือง	และเมื่อเป็นนักก�รเมือง	เป็นผู้บริห�รท้องถิ่นแล้วก็เป็น
โอก�สในก�รแสวงห�ผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้องได้	
	 ระดับก�รทุจริตในประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นระดับช�ติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบก�ร
ทุจริตที่คล้�ยกัน	 เช่น	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ก�รประมูล	 ก�รซ้ือข�ยตำ�แหน่ง	 โดยเฉพ�ะในระดับท้องถ่ินท่ีมีข่�ว
จำ�นวนม�กเกีย่วกบัผูบ้รหิ�รท้องถิน่เรยีกรบัผลประโยชน์ในก�รปรบัเปลีย่นตำ�แหน่ง	หรอืเลือ่นตำ�แหน่ง	เป็นต้น	
โดยก�รทุจริตที่เกิดขึ้นอ�จจะไม่ใช่ก�รทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่�ใด	 แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบ 
ต่�ง	ๆ	ห�กไม่พิจ�รณ�ให้ดีแล้วอ�จมองได้ว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วไม่ใช่ก�รทุจริต	แต่แท้จริงแล้วก�รกระทำ�นั้น
เป็นก�รทุจริตอย่�งหนึง่	และร้�ยแรงม�กพอทีจ่ะส่งผลกระทบ	และก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อสงัคม	ประเทศช�ตไิด้
เช่นกนั	ตวัอย่�งเช่น	ก�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นซึง่ผูบ้งัคบับญัช�ให้คะแนนประเมนิพเิศษแก่ลกูน้องทีต่นเอง
ชอบ	ทำ�ให้ได้รับเงินเดือนในอัตร�ที่สูงกว่�คว�มเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ	 เป็นต้น	 ก�รกระทำ�ดังกล่�ว 
ถอืเป็นคว�มผดิท�งวนิยั	ซึง่เจ้�หน้�ทีข่องรฐัจะมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัประมวลจรยิธรรมข้�ร�ชก�รพลเรอืนให้ยดึถอื
ปฏิบัติอยู่แล้ว	

 ๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
	 ก�รทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของประเทศ	 ห�กประเทศใดมีก�รทุจริตน้อยจะส่งผลให้
ประเทศนั้นมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี	 นักลงทุนมีคว�มต้องก�รที่จะม�ลงทุนในประเทศ	 ซึ่งหม�ยถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศจะส�ม�รถพัฒน�ไปได้อย่�งต่อเน่ือง	 แต่ห�กมีก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�กนักธุรกิจย่อมไม่กล้�ที่จะ
ลงทุนในประเทศนั้น	ๆ	 เนื่องจ�กต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ธุรกิจที่ม�กกว่�ปกติ	แต่ห�กส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจ
ดังกล่�วได้	ผลทีเ่กดิขึน้ย่อมตกแก่ผูบ้รโิภคทีจ่ะต้องซือ้สนิค้�และบรกิ�รทีม่รี�ค�สงู	หรอือกีกรณหีนึง่	คอื	ก�รใช้ 
สินค้�และบริก�รที่ไม่มีคุณภ�พ	ดังนั้น	 จึงได้มีก�รวัดและจัดอันดับประเทศต่�ง	 ๆ	 เพื่อบ่งบอกถึงสถ�นก�รณ์ 
ก�รทจุริต	ซ่ึงก�รทจุรติทีผ่่�นม�นอกจ�กจะพบเหน็ข่�วก�รทจุรติด้วยตนเอง	และผ่�นสือ่ต่�ง	ๆ 	แล้ว	ยงัมตีวัชีว้ดั 
ที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับก�รยอมรับ	 คือ	 ตัวชี้วัดขององค์กรเพื่อคว�มโปร่งใสน�น�ช�ติ	 (Transparency	
International	:	TI)	ได้จัดอันดับดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริต	ประจำ�ปี	๒๕๖๐	พบว่�	ประเทศไทยได้	๓๗	คะแนน	
จ�กคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	อยู่อันดับที่	๙๖	จ�กก�รจัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ห�กเทียบกับ
ปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้คะแนน	๓๕	คะแนน	อยู่ลำ�ดับที่	๑๐๑	เท่�กับว่�ประเทศไทย	มีคะแนนคว�มโปร่งใส
ดีขึ้น	 แต่ยังแสดงให้เห็นว่�	 ประเทศไทยยังมีก�รทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�ง 

เร่งด่วน	โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังต�ร�งนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๖๐

ปี พ.ศ. คะแนน อันดับ จำานวนประเทศ

๒๕๔๗ ๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๖๔ ๑๔๖

๒๕๔๘ ๓.๘๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๕๙ ๑๕๙

๒๕๔๙ ๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๖๓ ๑๖๓

๒๕๕๐ ๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๔ ๑๗๙

๒๕๕๑ ๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๐ ๑๘๐

๒๕๕๒ ๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๔ ๑๘๐

๒๕๕๓ ๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๗๘ ๑๗๘

๒๕๕๔ ๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐) ๘๐ ๑๘๓

๒๕๕๕ ๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๘๘ ๑๗๖

๒๕๕๖ ๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๑๐๒ ๑๗๗

๒๕๕๗ ๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๘๕ ๑๗๕

๒๕๕๘ ๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๗๖ ๑๖๘

๒๕๕๙ ๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๑๐๑ ๑๗๖

๒๕๖๐ ๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐) ๙๖ ๑๘๐

	 และเมือ่จดัอนัดบัประเทศในกลุม่อ�เซยีน	จำ�นวน	๑๐	ประเทศ	เพือ่เปรยีบเทยีบดชันรีบัรูก้�รทจุรติ	ในปี	

พ.ศ.	๒๕๖๐	ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอ�เซียนเช่นเดียวกับ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ต�มต�ร�งด้�นล่�งนี้

 

ตารางที่ ๒ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน

อันดับประเทศ
ในอาเซียน

ประเทศ คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

๑ สิงคโปร์ ๘๔ ๘๔ ๘๕

๒ บรูไน ๖๒ ๕๘ -

๓ ม�เลเซีย ๔๗ ๔๙ ๕๐

๔ อินโดนีเซีย ๓๗ ๓๗ ๓๖

๕ ไทย ๓๗ ๓๕ ๓๘

๖ เวียดน�ม ๓๕ ๓๓ ๓๑

๗ ฟิลิปปินส์ ๓๔ ๓๕ ๓๕

๘ พม่� ๓๐ ๒๘ ๒๒

๙ ล�ว ๒๙ ๓๐ ๒๖

๑๐ กัมพูช� ๒๑ ๒๑ ๒๑
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	 ในก�รประเมนิดัชนีก�รรับรูก้�รทจุริตในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จะถูกประเมนิจ�กแหล่งข้อมลู	๙	แหล่ง	ครอบคลมุ

ด้�นต่�ง	 ๆ	 ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	 ก�รเมือง	 ก�รจัดก�รของรัฐบ�ล	 คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับประเทศ	 

คว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รรับรู้ก�รทจุริต	ประสทิธภิ�พของภ�ครฐัและภ�คเอกชนในก�รดำ�เนนิง�นและก�รวดัด้�น 

คว�มเป็นประช�ธิปไตยของประเทศ	โดยวดัจ�กคว�มคดิเหน็ของประช�ชนว่�ประเทศนัน้มคีว�มเป็นประช�ธปิไตย

ม�กน้อยแค่ไหน	เช่น	ก�รมส่ีวนร่วม	คว�มเป็นเอกฉนัท์	ก�รเลอืกตัง้	คว�มเท่�เทยีม	คว�มเป็นเสร	ีโดยทัง้หมดนี้ 

จะใช้รูปแบบของก�รสอบถ�มจ�กนักลงทุนช�วต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจในประเทศ

 ๑.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ

	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุก	ๆ	ด้�น	เป็นพื้นฐ�นที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งของคน 

ในช�ติ	 จ�กก�รเห็นประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ประโยชน์ของประเทศ	 ประช�ชนได้รับบริก�รส�ธ�รณะหรือ 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกไม่เต็มที่อย่�งที่ควรจะเป็น	 เงินภ�ษีของประช�ชนตกไปอยู่ในกระเป๋�ของผู้ทุจริต	 และ 

ผลกระทบอื่น	ๆ 	อีกม�กม�ย	นอกจ�กนี้แล้ว	ห�กพิจ�รณ�ในแง่ก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศเพื่อประกอบกิจก�ร

ต่�ง	ๆ 	ภ�ยในประเทศ	พบว่�	นักลงทนุต่�งประเทศจะมองว่�ก�รทจุรติถอืว่�เป็นต้นทนุอย่�งหนึง่	ซึง่นกัลงทนุจ�ก 

ต่�งประเทศจะใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนประกอบกับปัจจัยด้�นอื่น	ๆ	ทั้งนี้	ห�กต้นทุนที่ต้องเสียจ�ก

ก�รทุจริตมีต้นทุนที่สูง	 นักลงทุนจ�กต่�งประเทศอ�จพิจ�รณ�ตัดสินใจก�รลงทุนไปยังประเทศอื่น	 ส่งผลให ้

ก�รจ้�งง�น	ก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประช�ชนลดลง	เมือ่ประช�ชนมรี�ยได้ลดลงกจ็ะส่งผลต่อก�รจดัเกบ็ภ�ษอี�กร 

ซึ่งเป็นร�ยได้ของรัฐลดลง	จึงส่งผลต่อก�รจัดสรรงบประม�ณและก�รพัฒน�ประเทศ

	 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทยได้สำ�รวจดัชนีสถ�นก�รณ์คอร์รัปชันไทยจ�กกลุ่มตัวอย่�ง	๒,๔๐๐	ตัวอย่�ง	

จ�กประช�ชนทั่วไป	 ผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน	 และข้�ร�ชก�ร/ภ�ครัฐ	 เมื่อเดือนมิถุน�ยน	 ๒๕๕๙	พบว่�	 

ห�กเปรียบเทียบคว�มรุนแรงของปัญห�ก�รทุจริตในปัจจุบันกับปีท่ีผ่�นม�	พบว่�	 ผู้ท่ีตอบว่�รุนแรงเพิ่มข้ึนม	ี

๓๘%	 รุนแรงเท่�เดิม	 ๓๐%	ส่วนส�เหตุก�รทุจริตอันดับหนึ่ง	 คือ	 กฎหม�ยเปิดโอก�สให้เจ้�หน้�ที่ใช้ดุลพินิจ 

ที่เอื้อต่อก�รทุจริต	อันดับสอง	คว�มไม่เข้มงวดของก�รบังคับใช้กฎหม�ย	อันดับส�ม	กระบวนก�รท�งก�รเมือง 

ข�ดคว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้ย�ก	ส่วนรปูแบบก�รทจุรติท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสดุ	อนัดบัหนึง่	คอื	ก�รให้สนิบน	ของกำ�นลั 

หรือร�งวัล	 อันดับสอง	 ก�รใช้ช่องโหว่ท�งกฎหม�ยเพ่ือแสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว	 อันดับส�ม	 ก�รใช้ตำ�แหน่ง

ท�งก�รเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก

	 สำ�หรับคว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริต	 โดยก�รประเมินจ�กงบประม�ณร�ยจ่�ยปี	 ๒๕๕๙	 ที่	 ๒.๗๒	 

ล้�นล้�นบ�ท	 ว่�แม้จะมีก�รจ่�ยเงินใต้โต๊ะ	 แต่อัตร�ก�รจ่�ยอยู่ที่เฉลี่ย	 ๑-๑๕%	 โดยห�กจ่�ยที่	 ๕%	 

คว�มเสียห�ยจะอยูท่ี	่๕๙,๖๑๐	ล้�นบ�ท	หรอื	๒.๑๙%	ของงบประม�ณ	และมผีลทำ�ให้อตัร�ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ

ลดลง	๐.๔๒%	แต่ห�กจ่�ยที	่๑๕%	คิดเป็นคว�มเสยีห�ย	๑๗๘,๘๓๐	ล้�นบ�ท	หรอื	๖.๕๗%	ของเงนิงบประม�ณ	

และมผีลทำ�ให้เศรษฐกจิลดลง	๑.๒๗%	โดยก�รลดก�รเรยีกเงนิสนิบนลงทกุ	ๆ 	๑%	จะทำ�ให้มลูค่�คว�มเสยีห�ย

จ�กก�รทุจริตลดลง	๑๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท

	 ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของประเทศไทยมีหน่วยง�นหลักที่ดำ�เนินก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รทจุริต	คือ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติแห่งช�ต	ิ(สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.)	

นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นอื่นที่มีภ�รกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 เช่น	 สำ�นักง�น 

ก�รตรวจเงินแผ่นดิน	สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

ในภ�ครฐั	นอกจ�กน้ียงัมหีน่วยง�นภ�คเอกชนทีใ่ห้คว�มร่วมมอืในก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติอกีหล�ย 
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หน่วยง�น	 และสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�ร

ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	เพื่อเป็นม�ตรก�ร	แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

ทั้งของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	

 ๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 ประเทศไทยได้มีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตม�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือทั้ง

หน่วยง�นของรฐั	หน่วยง�นของเอกชน	และภ�คประช�ชนในก�รร่วมมอืป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติ	รวมถึง 

ได้มีก�รออกกฎหม�ยลงโทษผู้ที่กระทำ�คว�มผิด	 มีก�รจัดตั้งศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อทำ� 

หน้�ทีใ่นก�รดำ�เนินคดกีบับคุคลทีท่ำ�ก�รทจุรติ	นอกจ�กนีย้งัได้มกี�รกำ�หนดยทุธศ�สตร์ช�ตว่ิ�ด้วยก�รป้องกนั

และปร�บปร�มก�รทุจริต	ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่	๓	มีกำ�หนดใช้ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	โดยมีวิสัยทัศน์

ว่�	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)	และมีพันธกิจ	คือ	

สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	 ยกระดับธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รจัดก�รทุกภ�คส่วนแบบบูรณ�ก�ร	และ

ปฏิรูปกระบวนก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบให้มีม�ตรฐ�นส�กล	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

	 ยุทธศ�สตร์ช�ตฯิ	ระยะที่	๓	ประกอบดว้ยยุทธศ�สตร์	จำ�นวน	๖	ยุทธศ�สตร์	เป็นก�รดำ�เนินก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบ	 ตั้งแต่ก�รป้องกันก�รทุจริตโดยใช้ประบวนก�รปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	

ผ่�นกิจกรรมและก�รเรียนก�รสอน	รวมถึงก�รป้องกันก�รทุจริตเชิงระบบ	นอกจ�กนี้รวมไปถึงก�รดำ�เนินก�ร 

ในส่วนก�รตรวจสอบทรัพย์สิน	 ที่เป็นก�รตรวจสอบบัญชีแสดงร�ยก�รทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้�หน้�ที่ 

ของรัฐว่�จะมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นอย่�งไร	 และด้�นก�รปร�บปร�มก�รทุจริตเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รด้�น

ปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อเป็นก�รยกระดับค่�	CPI	ให้ได้คะแนน	๕๐	คะแนน	ต�ม

ที่ตั้งเป้�หม�ยไว้	โดยมีร�ยละเอียดแต่ละยุทธศ�สตร์	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์ในก�รปรับฐ�นคว�มคิดทุกช่วงวัยให้มีค่�นิยมร่วมต้�นทุจริต	มีจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ	 และ

ส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	และสร้�งกระบวนก�รกล่อมเกล�ท�ง

สงัคมในก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติอย่�งเป็นระบบ	รวมถึงก�รบูรณ�ก�รและเสรมิพลงัก�รมส่ีวนร่วม

ของทุกภ�คส่วนในก�รผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของประช�ชนได้รับก�รปฏิบัต ิ

ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	 และเพื่อรักษ�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบ�ยรัฐบ�ลในแต่ละช่วง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนก�รนโยบ�ยเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ส�ม�รถกระจ�ยผลประโยชน์ 

สู่ประช�ชนอย่�งเป็นธรรม	 และไม่มีลักษณะของก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์	 และเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต 

เชิงนโยบ�ยทุกระดับ
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�กลไกก�รป้องกันก�รทุจริตให้เท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์ก�รทุจริตพัฒน�

กระบวนก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	ให้ส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ	เพื่อให้เกิดคว�ม

เข้มแข็งในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งองค์กรที่เก่ียวข้องกับก�รป้องกันก�รทุจริต	 และเป็นก�รป้องกัน 

ไม่ให้มีก�รทุจริตเกิดขึ้นในอน�คต

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตให้มีคว�มรวดเร็ว	 

มีประสิทธิภ�พ	 และเท่�ทันต่อพลวัตของก�รทุจริต	 ก�รตร�กฎหม�ยและปรับปรุงกฎหม�ยให้กระบวนก�ร 

ปร�บปร�มก�รทจุริตมปีระสทิธภิ�พ	บรูณ�ก�รกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทจุริตของหน่วยง�นทีเ่ก่ียวข้องทัง้ระบบ 

และเพื่อให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่�งเป็นรูปธรรมและเท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป

เป็นเป้�หม�ยทีต้่องก�รยกระดบัคะแนนให้มค่ี�สงูขึน้	ห�กได้รบัคะแนนม�กจะหม�ยถงึก�รทีป่ระเทศนัน้มกี�ร

ทุจริตน้อย	ดังนั้น	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	นี้	จึงถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รที่จะต้องมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต

 ๑.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต

	 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมห�นคร

	 แต่เดมิภ�รกจิด้�นก�รดบัเพลงิเป็นภ�รกจิของตำ�รวจดบัเพลงิ	มฐี�นะเป็นกองบงัคบัก�รตำ�รวจดบัเพลงิ

ปฏิบัติง�นท�งด้�นป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	จนกระทั่งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้�ง

ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ซึ่งเป็นหน่วยง�นต้นสังกัดของ	 กองบังคับก�รตำ�รวจดับเพลิง	 ให้มีขน�ดเล็กลง	 

โดยมแีนวคดิทีจ่ะโอนภ�รกจิทีไ่ม่ใช่หน้�ทีข่องตำ�รวจโดยตรงให้ไปอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบของหน่วยง�นทีม่หีน้�ที่ 

รบัผดิชอบโดยตรง	ง�นด้�นดับเพลงิและกูภ้ยั	ถอืเป็นภ�รกจิหนึง่ทีม่ใิช่หน้�ทีโ่ดยตรงของสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต ิ

จึงเห็นควรที่จะโอนภ�รกิจดังกล่�วให้กรุงเทพมห�นครรับไปดำ�เนินก�ร	โดยเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติถ่�ยโอนภ�รกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมห�นคร	 มีสถ�นะเป็น

สำ�นัก	ชื่อว่�	สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

	 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมห�นคร	 มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้�หน้�ที่ของรัฐและเอกชน	 

โดยเอกชนที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจก�รข�ยรถและเรือดับเพลิง	คือ	บริษัท	ส.	โดยเมื่อเดือนตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๔๖	บริษัท	

สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 ถูกบริษัท	 General	 Dynamics	Worldwide	 Holdings,	

Inc.	ของสหรัฐอเมริก�ซื้อกิจก�รทั้งหมด	แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องต�มกฎหม�ยของประเทศออสเตรีย	บริษัท

สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	ว่�จ้�งบริษัท	Somati	Vehicle	N.V.	ของประเทศเบลเยี่ยม

เป็นผู้รับจ้�งจัดห�	 ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัย	 (ยกเว้นเรือดับเพลิง)	 ให้กับ

กรุงเทพมห�นครโดยได้รับค่�จ้�งผลิตร�ว	๒๘	ล้�นยูโร	หรือร�ว	๑,๔๐๐	ล้�นบ�ท	บริษัท	สไตเออร์ฯ	จึงไม่ใช่

ผู้ผลิตและประกอบสินค้�เพื่อเสนอข�ยโดยตรง	 แต่เป็นเพียงน�ยหน้�และบริห�รจัดก�รในก�รจัดห�สินค้� 

ให้กับกรุงเทพมห�นครเท่�นั้น
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	 ในช่วงเดอืนมถินุ�ยน	๒๕๔๖	เอกอคัรร�ชทตูออสเตรยีประจำ�ประเทศไทยได้มหีนงัสอืถงึรฐัมนตรว่ี�ก�ร

กระทรวงมห�ดไทยเสนอโครงก�รข�ยรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัยของ	บริษัท	 สไตเออร์เดม

เลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	โดยเป็นข้อเสนอให้ดำ�เนินก�รในลักษณะรัฐต่อรัฐ	และบริษัท	สไตเออร์ฯ	 

ได้เชิญน�ย	ป.	รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยดูง�นโรงง�นผลิตของบริษัท	MAN	ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิง

ให้	บริษัท	สไตเออร์ฯ	ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม	และน�ย	ส.	ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	ได้อนุมัติ

โครงก�รจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจก�รดับเพลิง	 ต�มท่ี	 พล.ต.ต.	 อ.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นครเสนอ	 ได้แก่	 รถดับเพลิงชนิดต่�ง	 ๆ	 และรถบรรทุกนำ้�รวม	 ๓๑๕	 คัน	 และเรือ 

ดับเพลิง	๓๐	ลำ�ตลอดจนอุปกรณ์ส�ธ�รณภัยอื่น	ๆ 	ซึ่งตรงกันกับร�ยก�รในใบเสนอร�ค�ของบริษัท	สไตเออร์ฯ	

ผ่�นเอกอคัรร�ชทตูออสเตรยี	จ�กนัน้คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัใินหลกัก�รโดยมกี�รจดัทำ�	A.O.U.	(Agreement	

of	 Understanding)	 และข้อตกลงซื้อข�ย	 (Purchase/Sale	 Agreement)	 โดยทูตพ�ณิชย์แห่งส�ธ�รณรัฐ

ออสเตรียยื่นร่�ง	 A.O.U.ให้แก่พล.ต.ต.	 อ.	 ซึ่งนำ�เสนอต่อน�ย	 ส.	 โดยตรงโดยไม่ผ่�นปลัดกรุงเทพมห�นคร	 

น�ย	ส.	ลงน�มรับทร�บบนัทกึและเสนอต่อน�ย	ภ.	รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	และหลงัจ�กทีไ่ด้มกี�รลงน�ม 

ร่วมกันคุณหญิง	ณ.	ปลัดกรุงเทพมห�นคร	 ได้ส่งร่�งข้อตกลงซื้อข�ยย�นพ�หนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่�ง

กรงุเทพมห�นครกบั	บรษัิท	สไตเออร์ฯ	ให้สำ�นกัง�นอยัก�รสงูสดุตรวจพจิ�รณ�ต�มข้อบญัญตักิรงุเทพมห�นคร	

เรื่องก�รพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๘	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมห�ดไทย	(กรุงเทพมห�นคร)	ดำ�เนิน

ก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณโครงก�รจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน	 ๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐	บ�ท	 และ

อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	เพื่อเป็นค่�ธรรมเนียมในก�รเปิด	Letter	of	Credit	(L/C)	อีกจำ�นวน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	

หรอืต�มจำ�นวนทีจ่่�ยจรงิ	รวมทัง้ให้กระทรวงพ�ณชิย์เร่งรดัดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัก�รค้�ต่�งตอบแทนต�มมตคิณะ

รัฐมนตรีเมื่อ	๒๐	กรกฎ�คม	๒๕๔๗	โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้�ที่จะดำ�เนินก�รเป็นลำ�ดับแรก	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	 ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครเป็นน�ย	อ.	และก่อนมอบหม�ย

ง�นในหน้�ที่ให้กับผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนใหม่	 น�ย	 ส.	 ซ่ึงเป็นผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนเดิม	

ได้มีหนังสือถึงผู้จัดก�รธน�ค�รกรุงไทย	ขอเปิด	L/C	วงเงิน	๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐	ยูโรให้กับบริษัท	สไตเออร์ฯ	โดย

กรุงเทพมห�นครชำ�ระค่�ธรรมเนียม	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐บ�ท	และมอบอำ�น�จให้พล.ต.ต.	อ.	ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นครเป็นผู้ดำ�เนินก�รและลงน�ม	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ดำ�เนนิก�รไต่สวนก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�วของกรงุเทพมห�นคร	

และยืน่ฟ้องต่อศ�ลฎกี�แผนกคดอี�ญ�ของผูด้ำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมอืง	จ�กก�รกระทำ�ดงักล่�วทีเ่กดิขึน้ก่อให้

เกดิผลกระทบทีเ่สยีห�ยและรนุแรง	โดยร�ค�ของรถและเรอืดบัเพลงิท่ีกรงุเทพมห�นครซือ้ม�นัน้มรี�ค�ท่ีสงูม�ก	

ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประม�ณไปอย่�งน่�เสียด�ย	ซึ่งคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นมีดังนี้
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ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ

กรุงเทพมหานคร

รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบนำ้าแบกหาม

ร�ยละเอียด
โครงประธ�นรถเครื่องยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ	 ๒,๕๐๐	 ซีซี	 ๔x๔	
ประกอบโดย	บริษัท	ก�ญจน�อิควิปเม้นท์	จำ�กัด
เครื่องดับเพลิงชนิดห�บห�มจ�กญี่ปุ่น

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๒,๑๕๔,๐๕๐	บ�ท	
รวม	๗๒	คัน	เป็นเงินแพงกว่�๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร

ร�ยละเอียด
โครงประธ�นรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์	ซื้อจ�ก	บริษัท	เชส	เอ็น
เตอร์ไพรส์	 (สย�ม)	 จำ�กัดม�ตรฐ�นใกล้เคียงกันเครื่องสูบนำ้�
สมรรถนะสูงกว่�

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๗,๑๔๓,๒๐๐	บ�ท
รวม	๙	คัน	เป็นเงินแพงกว่�	๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร

ร�ยละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๕,๔๕๕,๓๗๐	บ�ท
รวม	๑๔๔	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�	๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐	บ�ท

รถถังนำ้า ๒๐,๐๐๐ ลิตร

ร�ยละเอียด
ขน�ด	 ๑๐,๐๐๐	 ลิตรซื้อจ�ก	 บริษัท	 มิตซูบิชิ	 มอเตอร์ส	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๑๕,๑๘๙,๑๐๐	บ�ท	
รวม	๗๒	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐	บ�ท

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA

ร�ยละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

คว�มแตกต่�ง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	๕๖,๕๗๗,๒๕๐	บ�ท	
รวม	๗	คัน	เป็นเงิน	แพงกว่�๓๙๖,๐๔๐,๗๕๐	บ�ท

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง

ข้อมูลเรือดับเพลิง

บริษัท	 สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 
ซื้อเรือดับเพลิงจ�ก	บริษัท	ซีทโบ๊ต	จำ�กัด	ผลิตและประกอบ 
ที่เมืองพัทย�	ร�ค�ลำ�ละ	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	บ�ท

บริษัท	 สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	 จำ�กัด	 
ข�ยให้	กรุงเทพมห�นคร	ร�ค�ลำ�ละ	๒๕,๔๖๒,๑๐๐	บ�ท

	 จ�กต�ร�งข้�งต้น	แสดงให้เห็นถึงคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นนอกจ�ก

จะส�ม�รถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่�สูญเสียงบประม�ณจำ�นวนเท่�ไร	แต่ก�รสูญเสียดังกล่�วแทนที่รัฐ	และ 

ประช�ชนจะได้ใช้ประโยชน์จ�กรถและเรือดับเพลิง	 ซึ่งถือเป็นสิ่งจำ�เป็นท่ีช่วยในก�รป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภยั	โดยเฉพ�ะอคัคภียัได้เป็นอย่�งดี	แต่เมือ่มกี�รทจุรติแล้วยงัส่งผลให้ไม่ส�ม�รถนำ�รถและเรอืดบัเพลงิ

ม�ใช้ง�นได้	เท่�กับว่�สูญเสียงบประม�ณแล้วยังไม่ส�ม�รถนำ�สิ่งเหล่�นี้ม�ใช้ประโยชน์ได้อีก	
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๒. ความอายต่อการทุจริต
 แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต 

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	 ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�ละอ�ย	 หม�ยถึง	 ก�รรู้สึกอ�ยที่จะทำ�ในสิ่งที่ 

ไม่ถูก	ไม่ควร	เช่น	ละอ�ยที่จะทำ�ผิด	ละอ�ยใจ

	 คว�มละอ�ย	เป็นคว�มละอ�ยและคว�มเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี	ไม่ถูกต้อง	ไม่เหม�ะสม	เพร�ะเห็นถึงโทษ

หรือผลกระทบที่จะได้รับจ�กก�รกระทำ�นั้น	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�	ทำ�ให้ตนเองไม่หลงทำ�ในสิ่งที่ผิด	นั่นคือ	

มีคว�มละอ�ยใจ	ละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด

 ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต

	 ลักษณะของคว�มละอ�ยส�ม�รถแบ่งได้	 ๒	 ระดับ	 คือ	 คว�มละอ�ยระดับต้น	 หม�ยถึง	 คว�มละอ�ย	 

ไม่กล้�ทีจ่ะทำ�ในสิง่ทีผ่ดิ	เนือ่งจ�กกลวัว่�เมือ่ตนเองได้ทำ�ลงไปแล้วจะมคีนรบัรู	้ห�กถูกจบัได้จะได้รบัก�รลงโทษ	

หรือได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�ผิด	และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง	

คือ	 แม้ว่�จะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	 ก็ไม่กล้�ท่ีจะทำ�ผิด	 เพร�ะนอกจ�กตนเองจะได้รับ 

ผลกระทบแล้ว	ครอบครัว	สงัคมกจ็ะได้รับผลกระทบต�มไปด้วย	ท้ังช่ือเสยีงของตนเองและครอบครวัก็จะเสือ่มเสยี 

บ�งคร้ังก�รทุจริตบ�งเรื่องเป็นสิ่งเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เช่น	 ก�รลอกข้อสอบ	 อ�จจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น	 

แต่ห�กเป็นคว�มละอ�ยขั้นสูงแล้ว	บุคคลนั้นก็จะไม่กล้�ทำ�

๓. ความไม่ทนต่อการทุจริต

 ๓.๑ ความเป็นพลเมือง

	 คำ�ว่�	“พลเมือง”	มีนักวิช�ก�รให้คว�มหม�ย	สรุปได้พอสังเขป	

	 พจน�นุกรมนักเรียนฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ย	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ช�วเมือง	ช�วประเทศ

ประช�ชน	 “วิถี”	 หม�ยถึง	 ส�ย	 แนว	ท�ง	 ถนน	 และ	 “ประช�ธิปไตย”	หม�ยถึง	 แบบก�รปกครองที่ถือมติ 

ปวงชนเป็นใหญ่	ดังนั้น	คำ�ว่�	“พลเมืองดีในวิถีประช�ธิปไตย”	จึงหม�ยถึง	พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำ�คัญ	คือ	

เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศ�สน�	 มีหลักก�รท�งประช�ธิปไตยในก�รดำ�รงชีวิตปฏิบัติตน

ต�มกฎหม�ยดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	โดยมกี�รช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัอนัจะก่อให้เกดิก�รพฒัน�สงัคมและ

ประเทศช�ติ	ให้เป็นสังคมและประเทศประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง

	 วร�ภรณ์	ส�มโกเศศ	อธบิ�ยว่�	คว�มเป็นพลเมอืง	หม�ยถงึ	ก�รเป็นคนทีร่บัผดิชอบได้ด้วยตนเองมคีว�ม

สำ�นึกในสันติวิธี	มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	

	 ปริญญ�	เทว�นฤมิตรกุล	กล่�วว่�	คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	หม�ยถึง	ก�รที่สม�ชิก 

มีอิสรภ�พ	ควบคู่กับคว�มรับผิดชอบ	และมีอิสรเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่	”

		 จ�กคว�มหม�ยของนักวิช�ต่�ง	ๆ	พอสรุปได้ว่�	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ประช�ชนที่นอกจ�กเสียภ�ษีและ

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยบ้�นเมืองแล้ว	 ยังต้องมีบทบ�ทในท�งก�รเมือง	 คือ	 อย่�งน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง	 แต่ยิ่งไป

กว่�นั้น	คือ	มีสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่�ง	ๆ	ต่อท�งก�รหรือรัฐได้	ทั้งยังมีสิทธิเข้�ร่วมในกิจกรรมต่�ง	ๆ	

กบัรฐัและอ�จเป็นฝ่�ยรกุเพือ่เรยีกร้องกฎหม�ย	นโยบ�ยและกจิกรรมของรฐัต�มทีเ่หน็พ้อง	พลเมอืงนัน้จะเป็น

คนที่รู้สึกเป็นเจ้�ของในสิ่งส�ธ�รณะ	มีคว�มกระตือรือร้นอย�กมีส่วนร่วม	เอ�ใจใส่ก�รทำ�ง�นของรัฐ	และเป็น

ประช�ชนที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง	โดยไม่ต้องรอให้รัฐม�แก้ไขให้เท่�นั้น
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 ๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต

	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�	“ทน”	หม�ยถึง	ก�รอดกลั้นได้	ท�นอยู่ได้	เช่น	

ทนด่�	ทนทุกข์	ทนหน�ว	ไม่แตกหักหรือบุบสล�ยง่�ย

	 คว�มอดทน	คอื	ก�รรูจ้กัรอคอยและค�ดหวงั	เป็นก�รแสดงให้เหน็ถงึคว�มมัน่คง	แน่วแน่ต่อสิง่ทีร่อคอย	

หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดี

	 ไม่ทน	หม�ยถึง	ไม่อดกลั้น	ไม่อดทน	ไม่ยอม	

	 ดงัน้ัน	คว�มไม่ทน	หม�ยถงึ	ก�รแสดงออกต่อก�รกระทำ�ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง	บคุคลทีเ่กีย่วข้องหรอืสงัคม	

ในลักษณะที่ไม่ยินยอม	ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	คว�มไม่ทนส�ม�รถแสดงออกได้หล�ยลักษณะ	ทั้งในรูปแบบ

ของกริย�ท่�ท�งหรือคำ�พูด

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตหรือก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ต้องมีก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่งเกิดขึ้น	 เช่น	

ก�รแซงคิวเพื่อซื้อของ	ก�รแซงคิวเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่�

ตนเองไม่พอใจ	 โดยแสดงกิริย�หรือบอกกล่�วให้ทร�บ	 เพื่อให้ผู้ท่ีแซงคิวยอมท่ีจะต่อท้�ยแถว	 กรณีนี้แสดงให้

เหน็ว่�ผูท้ีถ่กูแซงควิ	ไม่ทนต่อก�รกระทำ�ทีไ่ม่ถกูต้อง	และห�กผูท้ีแ่ซงควิไปต่อแถวกจ็ะแสดงให้เหน็ว่�บคุคลนัน้

มีคว�มละอ�ยต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นต้น

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	บุคคลจะมีคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตม�ก-น้อย	เพียงใด	ขึ้นอยู่กับจิตสำ�นึก	ของ

แต่ละบคุคลและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กก�รกระทำ�นัน้	ๆ 	แล้วมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกม�	ซึง่ก�รแสดงกรยิ�หรอื

ก�รกระทำ�จะมหีล�ยระดบั	เช่น	ก�รว่�กล่�วตกัเตอืน	ก�รประก�ศให้ส�ธ�รณชนรบัรู	้ก�รแจ้งเบ�ะแส	ก�รร้องทกุข์ 

กล่�วโทษ	 ก�รชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้�ยที่รุนแรงที่สุด	 เนื่องจ�กมีก�รรวมตัวของคนจำ�นวนม�ก	 

และสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเช่นกัน

	 คว�มไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่�ง	 ๆ	 รอบตัวที่ส่งผลในท�งไม่ดีต่อตนเองโดยตรง	 ส�ม�รถพบเห็นได้ง่�ย	 

ซ่ึงปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภ�วะ	 สภ�พแวดล้อมท่ีไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว	 มักจะแสดง

ปฏกิริยิ�ออกม�	แต่ก�รทีบ่คุคลจะไม่ทนต่อก�รทจุรติและแสดงปฏกิริยิ�ออกม�นัน้อ�จเป็นเรือ่งย�ก	เนือ่งจ�ก

ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับก�รทุจริต	 เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้ง�นส�ม�รถดำ�เนินต่อไปสู่

คว�มสำ�เรจ็	ซึง่ก�รยอมรบัก�รทจุรติในสงัคมไม่เว้นแม้แต่เดก็และเย�วชน	มองว่�ก�รทจุรติเป็นเรือ่งไกลตวัและ

ไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง

 ๓.๓ ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต

	 คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 จ�กคว�มหม�ยที่ได้กล่�วม�แล้ว	 คือ	 เป็นก�รแสดงออกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง 

เกดิขึน้	เพ่ือให้รบัรูว่้�จะไม่ทนต่อบคุคลหรอืก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ทีท่ำ�ให้เกดิก�รทจุรติ	คว�มไม่ทนต่อก�รทจุรติส�ม�รถ

แบ่งระดับต่�ง	ๆ	ได้ม�กกว่�คว�มละอ�ย	ใช้เกณฑ์คว�มรุนแรงในก�รแบ่งแยก	เช่น	ห�กเพื่อนลอกข้อสอบเร� 

และเร�เห็นซึ่งเร�จะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในก�รลอกข้อสอบ	 เร�ก็ใช้มือหรือกระด�ษม�บังส่วนที่เป็น 

คำ�ตอบไว้	เช่นนี้ก็เป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	นอกจ�กก�รแสดงออกด้วยวิธีดังกล่�วที่ถือเป็น 

ก�รแสดงออกท�งก�ยแล้ว	ก�รว่�กล่�วตักเตือนต่อบคุคลท่ีทุจรติ	ก�รประณ�ม	ก�รประจ�น	ก�รชุมนมุประท้วง	

ถอืว่�เป็นก�รแสดงออกซึง่ก�รไม่ทนต่อก�รทจุรติทัง้สิน้	แต่จะแตกต่�งกนัไปต�มระดบัของก�รทจุรติ	คว�มตืน่ตวั 

ของประช�ชน	 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	 โดยท้�ยบทนี้ได้ยกตัวอย่�งกรณีศึกษ�ที่มีส�เหตุม�จ�ก

ก�รทุจริต	ทำ�ให้ประช�ชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้�น
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	 คว�มจำ�เป็นของก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ	 เพร�ะก�รทุจริตไม่ว่�ระดับเล็กหรือใหญ่ 

ย่อมก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อสังคม	ประเทศช�ต	ิดงัเช่นตวัอย่�งคดรีถและเรอืดบัเพลงิของกรงุเทพมห�นคร	ผลของ

ก�รทจุรติสร้�งคว�มเสยีห�ยไว้อย่�งม�ก	รถและเรอืดบัเพลงิกไ็ม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้	รฐัต้องสญูเสยีงบประม�ณ

ไปโดยเปล่�ประโยชน์	 และประช�ชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน	ห�กเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหล�ยแห่ง	 

รถ	เรอืและอปุกรณ์ดับเพลงิจะไม่มไีม่เพียงพอทีจ่ะดับไฟได้ทันเวล�	เพยีงแค่คดิจ�กมลูค่�คว�มเสยีห�ยท่ีรฐัสญูเสยี 

งบประม�ณไปยงัไม่ได้คดิถงึคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�กคว�มเดอืดร้อนห�กเกดิเพลงไหม้แล้ว	ถอืเป็นคว�มเสยีห�ย

ท่ีสงูม�ก	ดงัน้ัน	ห�กยงัมกี�รปล่อยให้มกี�รทจุรติ	ยนิยอมให้มกี�รทจุรติโดยเหน็ว่�เป็นเรือ่งของคนอืน่	เป็นเรือ่ง

ของเจ้�หน้�ที่รัฐ	 ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว	 สุดท้�ยคว�มสูญเสียท่ีจะได้รับตนเองก็ยังคงท่ีจะได้รับผลนั้นอยู่ 

แม้ไม่ใช่ท�งตรงก็เป็นท�งอ้อม

๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศ	ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งม�กในด้�นต่�ง	ๆ 	ห�กนำ�เอ�

เงนิทีท่จุริตม�พัฒน�ในส่วนอืน่	คว�มเจรญิหรอืก�รได้รบัโอก�สของผูท้ีด้่อยโอก�สกจ็ะมมี�กขึน้	คว�มเหลือ่มลำ�้ 

ท�งด้�นโอก�ส	 ท�งด้�นสังคม	 ท�งด้�นก�รศึกษ�	 ฯลฯ	 ของประช�ชนในประเทศก็จะลดน้อยลง	 ดังที่เห็น 

ในปัจจุบันว่�คว�มเจริญต่�ง	ๆ	มักอยู่กับคนในเมืองม�กกว่�ชนบท	ทั้ง	ๆ	ที่คนชนบทก็คือประช�ชนส่วนหนึ่งของ

ประเทศ	แต่เพร�ะอะไรทำ�ไมประช�ชนเหล่�นัน้ถงึไม่ได้รบัโอก�สให้ทดัเทยีมหรอืใกล้เคยีงกบัคนในเมอืง	ปัจจยั

หนึ่งคือก�รทุจริต	 ส�เหตุก�รเกิดทุจริตมีหล�ยประก�รต�มท่ีกล่�วม�แล้วข้�งต้น	 แต่ทำ�อย่�งไรถึงทำ�ให้มีก�ร

ทจุริตได้ม�ก	อย่�งหนึง่คอืก�รลงทนุ	เมือ่มกี�รลงทนุกย่็อมมงีบประม�ณ	เมือ่มงีบประม�ณกเ็ป็นส�เหตใุห้บคุคล

ท่ีคดิจะทจุรติส�ม�รถห�ช่องท�งดงักล่�วในท�งทจุรติได้	แม้ว่�ประเทศไทยจะมกีฎหม�ยหล�ยฉบบัเพือ่ป้องกนั

ก�รทจุริต	ปร�บปร�มก�รทจุรติ	แต่นัน่กค็อืตัวหนงัสอืทีไ่ด้เขียนเอ�ไว้	แต่ก�รบังคบัใช้ยงัไม่จรงิจงัเท่�ทีค่วร	และ

ยิง่ไปกว่�นัน้	ห�กประช�ชนเหน็ว่�เรือ่งดงักล่�วไม่เกีย่วข้องกบัตนเองกม็กัจะไม่อย�กเข้�ไปเกีย่วข้อง	เนือ่งจ�ก

ตนเองกไ็ม่ได้รบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้	แต่ก�รคดิดงักล่�วเป็นสิง่ทีผ่ดิ	เนือ่งจ�กว่�ตนเองอ�จจะไม่ได้รบัผลกระทบ

โดยตรงต่อก�รที่มีคนทุจริต	แต่โดยอ้อมแล้วถือว่�ใช่	เช่น	เมื่อมีก�รทุจริตม�ก	งบประม�ณของประเทศที่จะใช้

พัฒน�หรือลงทุนก็น้อย	อ�จส่งผลให้ประเทศไม่ส�ม�รถจ้�งแรงง�นหรือลงทุนได้	

	 คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริต	ห�กเป็นก�รทุจริตในโครงก�รใหญ่	ๆ	แล้ว	ปริม�ณเงินที่ทุจริตย่อมมี

ม�ก	 คว�มเสียห�ยก็ย่อมมีม�กต�มไปด้วย	 โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่�งท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รทุจริตไว้ในท้�ยบท	

ซึ่งจะเห็นได้ว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่�ม�กม�ย	 และนี้เป็นเพียงโครงก�รเดียวเท่�นั้น	 ห�กรวมเอ� 

ก�รทุจริตหล�ย	ๆ	โครงก�ร	หล�ย	ๆ	กรณีเข้�ด้วยกัน	จะพบว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นม�นั้นม�กม�ยมห�ศ�ล	 

ดังนั้น	 เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว	 ประช�ชนจะต้องมีคว�มตื่นตัวในก�รที่จะร่วมมือในก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริต	 ก�รร่วมมือกันในก�รเฝ้�ระวังเหตุก�รณ์	 สถ�นก�รณ์ท่ีอ�จเกิดก�รทุจริตได้	 เมื่อประช�ชนรวมถึง

ภ�คเอกชน	ภ�คธรุกจิมคีว�มตืน่ตวัทีจ่ะร่วมมอืกนัในก�รแก้ไขปัญห�ดงักล่�ว	ปัญห�ก�รทจุรติจะถอืเป็นปัญห�

เพียงเล็กน้อยของประเทศไทย	 เพร�ะไม่ว่�จะทำ�อย่�งไรก็จะมีก�รสอดส่อง	 ติดต�ม	 เฝ้�ระวังเรื่องก�รทุจริต 

อย่�งต่อเนื่อง	 ดังนั้นแล้วสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้�งให้เกิดข้ึน	 คือ	 คว�มตระหนักรู้ถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจ�ก

ก�รทุจริต	สร้�งให้เกิดคว�มตื่นตัวต่อก�รปร�บปร�บก�รทุจริต	ก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
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	 เมื่อประช�ชนในประเทศมีคว�มตื่นตัวที่ว่�	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	แล้ว	จะทำ�ให้เกิดกระแสก�รต่อต้�น

ต่อก�รกระทำ�ทุจริต	 และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดคว�มละอ�ยไม่กล้�ท่ีจะทำ�ทุจริตต่อไป	 เช่น	 ห�กพบเห็นว่�มี

ก�รทุจริตเกิดขึ้นอ�จมีก�รบันทึกเหตุก�รณ์หรือลักษณะก�รกระทำ�	 แล้วแจ้งข้อมูลเหล่�นั้นไปยังหน่วยง�น 

หรอืสือ่มวลชนเพือ่ร่วมกนัตรวจสอบก�รกระทำ�ทีเ่กดิขึน้	และยิง่ในปัจจบุนัเป็นสงัคมสมยัใหม่	และกำ�ลงัเดนิหน้� 

ประเทศไทยก้�วสู่ยุคไทยแลนด์	๔.๐	แต่ก�รจะเป็น	๔.๐	ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น	ปัญห�ก�รทุจริตจะต้องลดน้อย 

ลงไปด้วย	 เมื่อประช�ชนมีคว�มตื่นตัวต่อก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตแล้ว	 ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่�งไร	 ตัวอย่�ง 

ท่ีจะนำ�ม�กล่�วถงึต่อไปนีเ้ป็นกรณทีีเ่กดิขึน้ในต่�งประเทศ	แสดงให้เหน็ถงึคว�มไม่ทนต่อก�รทจุรติทีป่ระช�ชน

ได้ลุกขึ้นม�ต่อสู้	ต่อต้�นต่อนักก�รเมืองที่ทำ�ทุจริต	จนนำ�ในที่สุดนักก�รเมืองเหล่�นั้นหมดอำ�น�จท�งก�รเมือง

และได้รับบทลงโทษทั้งท�งสังคมและท�งกฎหม�ย	ดังนี้

 ๑.  ประเทศเกาหลใีต้ เก�หลใีต้ถอืเป็นประเทศหนึง่

ท่ีประสบคว�มสำ�เรจ็ในด้�นของก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	แต่ก็ยังคงมีปัญห�ก�รทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้�ง	เช่น	

	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข่�วกรณีของประธ�น�ธิบดีถูก

ปลดออกจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในก�ร

เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	 โดยก�รถูกกล่�วห�ว่�ให้เพื่อน

สนิทของครอบครัวเข้�ม�แทรกแซงก�รบริห�รประเทศ	

รวมถึงใช้คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธ�น�ธิบดีแสวงห�

ประโยชน์ส่วนตัว	 ผลที่เกิดขึ้นคือถูกดำ�เนินคดีและตั้ง

ข้อห�ว่�พัวพันก�รทุจริตและใช้อำ�น�จหน้�ที่ในท�งมิชอบเพื่อเอื้อผล	ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง	กรณีที่เกิดขึ้นนี้ 

ประช�ชนเก�หลีใต้ได้มีก�รรวมตัวกันประท้วงกว่�พันคนเรียกร้องให้ประธ�น�ธิบดีคนดังกล่�วล�ออกจ�ก

ตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉ�วท�งก�รเมือง	

	 อีกกรณีที่จะกล่�วถึงเพื่อเป็นตัวอย่�งก�รต่อต้�น

ก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	 คือ	 ก�รที่นักศึกษ�คนหนึ่งได้เข้�เรียน

ในมห�วิทย�ลัยท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรียนม�นั้นไม่ได้สูง	 และ

ก�รที่คุณสมบัติของนักศึกษ�ดังกล่�วมีคุณสมบัติไม่ตรงกับ

ก�รคัดเลือกโควต�นักกีฬ�ที่กำ�หนดไว้ว่�จะต้องผ่�นก�ร

แข่งขันประเภทเดี่ยว	 แต่นักศึกษ�คนดังกล่�วผ่�นก�รแข่งขัน

ประเภททีม	 เท่�กับว่�คุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้�เรียนใน

มห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ก�รกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นส�เหตุหนึ่งของ

ก�รนำ�ไปสู่ก�รประท้วง	ต่อต้�นจ�กนักศึกษ�และอ�จ�รย์ของ 

มห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่ส�ม�รถให้ 

คำ�ตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้	

	 จนในที่สุด	 ประธ�นของมห�วิทย�ลัยดังกล่�วจึง 

ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง
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 ๒.  ประเทศบราซิล ปล�ยปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 

ประช�ชนในประเทศบร�ซิลได้มีก�รชุมนุมประท้วงก�ร 

ทุจริตที่เกิดขึ้น	 เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มไม่พอใจต่อ 

วัฒนธรรม	ก�รโกงของระบบร�ชก�รของประเทศ	 โดยมี 

ประช�ชนจำ�นวนหล�ยหมืน่คนเข้�ร่วมก�รชมุนมุในครัง้นี้ 

และมกี�รแสดงภ�พหนูเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ในก�รประณ�ม 

ต่อนักก�รเมืองที่ทุจริต	 ก�รประท้วงดังกล่�วยังถือว่�ม ี

ขน�ดเลก็กว่�ครัง้ก่อน	เพร�ะทีผ่่�นม�ได้มกี�รทจุรติเกดิขึน้ 

และมีก�รประท้วง	 จนในที่สุดประธ�น�ธิบดีได้ถูกปลด

จ�กตำ�แหน่ง	เนือ่งจ�กก�รกระทำ�ทีล่ะเมดิต่อกฎระเบยีบ

เรื่องงบประม�ณ

	 จ�กตัวอย่�งข้�งต้นแสดงให้เห็นถึงคว�มตื่นตัวของประช�ชนที่ออกม�ต่อต้�นต่อก�รทุจริต	 ไม่ว่�จะ

เป็นก�รทุจริตในระดับหน่วยเล็ก	ๆ	หรือระดับประเทศ	เป็นก�รแสดงออกซึ่งก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ก�รไม่ทน

ต่อก�รทุจริตส�ม�รถแสดงออกม�ได้หล�ยระดับตั้งแต่ก�รเห็นคนที่ทำ�ทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ	 มีก�รส่ง

เร่ืองตรวจสอบ	ร้องเรยีน	และในทีส่ดุคอื	ก�รชมุนมุประท้วง	ต�มตวัอย่�งทีไ่ด้นำ�ม�แสดงให้เหน็ข้�งต้น	ตร�บใด 

ที่ส�ม�รถสร้�งให้สังคมไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	 เมื่อนั้นปัญห�ก�รทุจริตก็จะลดน้อยลง	 แต่ห�กจะให้เกิดผลดี 

ยิ่งขึ้น	จะต้องสร้�งให้เกิดคว�มละอ�ยต่อก�รทุจริต	ไม่กล้�ที่จะทำ�ทุจริต	โดยนำ�เอ�หลักธรรมท�งศ�สน�ม�เป็น

เครื่องมือในก�รสั่งสอน	 อบรม	 ในขณะเดียวกันห�กมีก�รทุจริตเกิดขึ้นกระบวนก�รในก�รแสดงออกต่อก�ร 

ไม่ทนต่อก�รทุจริตจะต้องเกิดขึ้น	และมีก�รเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับส�ธ�รณะชนได้รับทร�บอย่�งทั่วถึง	

เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนก�รในก�รป้องกันก�รทุจริต	 ก�รปร�บปร�มก�รทุจริตที่ดี	 รวมถึงก�รสร้�งให้สังคม

เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	มีคว�มละอ�ยต่อก�รทำ�ทุจริตแล้ว	ปัญห�ก�รทุจริตจะลดน้อยลง	ประเทศช�ติ

จะส�ม�รถพัฒน�ได้ม�กขึ้น

	 สำ�หรบัระดบัก�รทจุริตทีเ่กดิขึน้	ไม่ว่�จะเป็นในระดบัใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสงัคมและประเทศช�ติ 

ทั้งสิ้น	บ�งครั้งก�รทุจริตเพียงนิดเดียวอ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริตอย่�งอื่นที่ม�กกว่�เดิมได้	ก�รมีวัฒนธรรม	ค่�นิยม	

หรือคว�มเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดก�รทุจริตได้เช่นกัน	เช่น	ก�รมอบเงินอุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อให้บุตร

ของตนได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	 ห�กพิจ�รณ�แล้วอ�จพบว่�เป็นก�รช่วยเหลือสถ�นศึกษ�เพื่อท่ีสถ�น

ศกึษ�แห่งนัน้จะได้นำ�เงินทีไ่ด้ไปพฒัน�สภ�พแวดล้อม	ก�รเรยีนก�รสอนของท�งสถ�นศกึษ�ต่อไป	แต่ก�รกระทำ� 

ดังกล่�วนี้ไม่ถูกต้อง	 เป็นก�รปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม	 และต่อไปห�กกระทำ�เช่นนี้เรื่อย	 ๆ	 จะมองว่�

เป็นเร่ืองปกตทิีท่กุคนทำ�กนั	ไม่มคีว�มผดิแต่อย่�งใด	จนทำ�ให้แบบแผนหรอืพฤตกิรรมท�งสงัคมทีด่ถีกูกลนืห�ย

ไปกับก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสมเหล่�นี้	ตัวอย่�งก�รมอบเงินอุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย

อย่�งต่อเนื่อง	โดยเฉพ�ะในสถ�นศึกษ�ที่มีชื่อเสียงซึ่งหล�ยคนอย�กให้บุตรของตนเข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	

แต่ด้วยข้อจำ�กดัทีไ่ม่ส�ม�รถรบันกัเรยีน	นกัศกึษ�ได้ทัง้หมด	จงึทำ�ให้ผูป้กครองบ�งคนต้องให้เงนิกบัสถ�นศกึษ�	

เพื่อให้บุตรของตนเองได้เข้�เรียน
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๕. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
	 คำ�ว่�	“ก�รลงโทษโดยสงัคม”	หรอืเรยีกว่�	“ก�รลงโทษท�งสงัคม”	ซึง่ตรงกบัภ�ษ�องักฤษคำ�ว่�	“Social	

Sanction”

	 พจน�นุกรมศัพท์สังคมวิทย�ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	(๒๕๓๒	:	๓๖๑-๓๖๒)	ได้ให้คว�มหม�ยของ	คำ�ว่�	

“Social	Sanction”	เป็นภ�ษ�ไทยว่�	สิทธ�นุมัติท�งสังคม	หม�ยถึง	ก�รขู่ว่�จะลงโทษหรือก�รสัญญ�ว่�จะให้

ร�งวลัต�มทีก่ลุม่กำ�หนดไว้สำ�หรบัก�รประพฤตปิฏบิตัขิองสม�ชกิเพือ่ชกันำ�ให้สม�ชกิกระทำ�ต�มข้อบงัคบัและ

กฎเกณฑ์

	 Radcliffe-Brown	 (๑๙๕๒	 :	 ๒๐๕)	 อธิบ�ยก�รลงโทษโดยสังคมว่�เป็นปฏิกิริย�ตอบสนองท�งสังคม

อย่�งหน่ึงและเป็นก�รแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้�นตรงกันข้�มระหว่�งก�รเห็นชอบกับก�รไม่เห็นชอบ	

พูดอีกอย่�งหนึ่งก็คือ	ก�รลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภ�ษ	(Dialectic)	คือ	มีทั้งด้�นบวกและด้�นลบอยู่

ภ�ยในคว�มหม�ยของตวัเองสำ�หรบัก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยูใ่นรปูของ

ก�รให้ก�รสนับสนุนหรือก�รสร้�งแรงจูงใจ	 ฯลฯ	 ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับปทัสถ�นของชุมชนหรือของสังคม	 จ�กก�รศึกษ�ยังพบด้วยว่�ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอ�จเป็นก�ร

สร้�งแรงจูงใจให้แก่สังคม	 เพื่อยกระดับปทัสถ�นของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถ�นใหม ่

ในระดับระหว่�งประเทศ

	 Whitmeyer	 (๒๐๐๒	 :	 ๖๓๐-๖๓๒)	 กล่�วว่�	 ก�รลงโทษโดยสังคม	 มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 เป็นก�ร

ทำ�ง�นต�มกลไกของสังคม	 ก�รลงโทษโดยสังคมเป็นม�ตรก�รควบคุมท�งสังคมท่ีต้องก�รให้สม�ชิกในสังคม

ประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน	 เมื่อสม�ชิกปฏิบัติต�มก็จะมีก�รให้ร�งวัล

เป็นแรงจงูใจ	และลงโทษเมือ่สม�ชกิไม่ปฏบิตัติ�มกฎเกณฑ์ของสงัคมและจะแสดงก�รไม่ยอมรบัสม�ชกิคนหนึง่

หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	

	 โดยสรปุแล้ว	ก�รลงโทษโดยสงัคม	(Social	Sanction)	หม�ยถงึ	ปฏกิริยิ�ปฏบิตัทิ�งสงัคม	เป็นม�ตรก�ร

ควบคุมท�งสังคมที่ต้องก�รให้สม�ชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมกำ�หนด	 โดย

มีทั้งด้�นลบและด้�นบวก	การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative	Social	Sanction)	เป็นก�รลงโทษโดยก�ร

กดดันและแสดงปฏิกิริย�ต่อต้�นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสังคม	 ทำ�ให้บุคคลนั้นเกิด

คว�มอับอ�ยข�ยหน้�	 สำ�หรับก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก	 (Positive	 Social	

Sanction)	เป็นก�รแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้ร�งวัลเป็นแรงจูงใจ	เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ

ต�มกฎเกณฑ์ของสังคม

	 ก�รลงโทษท�งสังคม	 เป็นก�รลงโทษกับบุคลท่ีปฏิบัติตนฝ่�ฝืนกับธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือแบบแผน 

ที่ปฏิบัติต่อ	ๆ	กันม�ในชุมชน	มักใช้ในลักษณะก�รลงโทษท�งสังคมเชิงลบม�กกว่�เชิงบวก	ก�รฝ่�ฝืนดังกล่�ว

อ�จจะไม่ผิดกฎหม�ย	 แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�นั้นถูกละเมิด	 ถูกฝ่�ฝืน	 หรือถูกดูหมิ่นเก่ียวกับ 

คว�มเชือ่ของชมุชน	กจ็ะนำ�ไปสูก่�รต่อต้�นจ�กคนในชมุชน	แม้ว่�ก�รฝ่�ฝืนดงักล่�วจะไม่ผดิกฎหม�ยกต็�ม	และที ่

สำ�คัญไปกว่�นั้น	ห�กก�รกระทำ�ดังกล่�วผิดกฎหม�ยด้วยแล้ว	อ�จสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจขึ้นได้	ไม่เพียงแต่

ในชุมชนนั้น	แต่อ�จเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้�ง	หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด	นั่นคือ	ประช�ชนทั้งประเทศ

ซึ่งก�รลงโทษท�งสังคมมีทั้งด้�นบวกและด้�นลบ	ดังนี้	
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	 ก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยูใ่นรปูของก�รให้ก�รสนบัสนนุหรอืก�ร

สร้�งแรงจงูใจ	หรือก�รให้ร�งวลั	ฯลฯ	แก่บคุคลและสงัคม	เพือ่ให้ประพฤตปิฏบิตัสิอดคล้องกบัปทสัถ�น	(Norm)	

ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม	

	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	(Negative	Social	Sanctions)	จะอยู่ในรูปแบบของก�รใช้ม�ตรก�รต่�ง	ๆ	

ในก�รจัดระเบียบสังคม	เช่น	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ซึ่งเป็นม�ตรก�รขั้นตำ่�สุดเรื่อยไปจนถึงก�รกดดันและบีบคั้น

ท�งจิตใจ	(Moral	Coercion)	ก�รต่อต้�น	(Resistance)	และก�รประท้วง	(Protest)	ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ไม่ว่�

จะโดยปัจเจกบุคคลหรือก�รชุมนุมของมวลชน

	 ก�รลงโทษท�งสังคมท�งลบ	จะสร้�งให้เกิดก�รลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทำ�	 ก�รลงโทษประเภทนี้เป็น

ลงโทษเพือ่ให้หยดุกระทำ�ในสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง	และบคุคลทีถ่กูลงโทษจะเกดิก�รเขด็หล�บ	ไม่กล้�ทีจ่ะทำ�ในสิง่นัน้อกี 

ก�รลงโทษประเภทนี้มีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน	ตั้งแต่	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ก�รนินท�	ก�รประจ�น	ก�รชุมนุม

ขบัไล่	ซึง่เป็นก�รแสดงออกถงึก�รไม่ทน	ไม่ยอมรบัต่อสิง่ทีบ่คุคลอืน่ได้กระทำ�ไป	ดงันัน้	เมือ่มใีครทีท่ำ�พฤตกิรรม	

เหล่�นั้นขึ้น	จึงเป็นก�รสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้�ง	หรือสังคม	จนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นดังกล่�ว

 ก�รลงโทษท�งสงัคมจะมคีว�มรนุแรงม�กหรอืน้อย	กข้ึ็นอยูกั่บก�รกระทำ�ของบคุคลนัน้ว่�ร้�ยแรงขน�ดไหน

ห�กเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้�นน้อย	 แต่ห�กเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้�ยแรงท่ีเกิดข้ึนประจำ�	 หรือมีผลกระทบ 

ต่อสังคม	 ก�รลงโทษก็จะมีคว�มรุนแรงม�กขึ้นด้วย	 เช่น	 ห�กมีก�รทุจริตเกิดข้ึนก็อ�จนำ�ไปเป็นประเด็นท�ง

สังคมจนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กสังคมได้	 เพร�ะก�รทุจริตถือว่�เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 ผิดกฎหม�ย	 และผิดต่อ 

ศีลธรรม	บ่อยครั้งที่มีก�รทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นส�เหตุของก�รชุมนุมประท้วง	เพื่อกดดัน	ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุด

ก�รกระทำ�ดังกล่�ว	 หรือก�รออกจ�กตำ�แหน่งนั้น	 ๆ	 หรือก�รนำ�ไปสู่ก�รตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหม�ย	 

โดยในหัวข้อสุดท้�ยของชุดวิช�นี้	 ได้นำ�เสนอตัวอย่�งท่ีได้แสดงออกถึงคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตท่ีมีก�รชุมนุม

ประท้วง	บ�งเหตกุ�รณ์ผู้ท่ีถูกกล่�วห�ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	ซึง่ก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งนัน้ถอืเป็นคว�มรบัผดิชอบ

อย่�งหนึ่งและเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มละอ�ยในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�

๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
	 ส�ม�รถร้องเรียนม�ยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ได้โดยมีวิธีก�รดังนี้

	 ๑)		ทำ�เป็นหนังสือ	“เรียน	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.”	และส่งไปที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เลขที่	๓๖๑	

ถนนนนทบุรี	ตำ�บลท่�ทร�ย	อำ�เภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	๑๑๐๐๐	หรือส่งม�ที่ตู้	ปณ.	๑๐๐	ถนนพิษณุโลก	|

เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐	หรือส่งม�ที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัดใกล้บ้�นของท่�น

		 ๒)		กล่�วห�ด้วยว�จ�โดยตรงต่อเจ้�หน้�ทีข่องสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ส่วนกล�ง	หรอืสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�

จังหวัด	เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รบันทึกคำ�กล่�วห�ไว้เป็นพย�นหลักฐ�น

		 ๓)		ท�งโทรศัพท์หม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐-๔๙	หรือส�ยด่วน	ป.ป.ช.	โทร.	๑๒๐๕

	 ๔)		ท�งเว็บไซต์สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	www.nacc.go.th	หัวข้อ	“ร้องเรียน”

	 	 โดยในคำ�กล่�วห�	ต้องมีร�ยละเอียด	ดังนี้

	 	 ๑)		 ชื่อ-สกุล	ที่อยู่	และหม�ยเลขโทรศัพท์ของผู้กล่�วห�

	 	 ๒)		 ชื่อ-สกุล	ตำ�แหน่ง	สังกัด	ของผู้ถูกกล่�วห�

	 	 ๓)		 ระบุข้อกล่�วห�ก�รกระทำ�คว�มผิด	
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	 ๔)	 บรรย�ยก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งละเอียดต�มหัวข้อ	ดังนี้

		 	 ๔.๑		ห�กเป็นก�รกระทำ�คว�มผดิต่อหน้�ที	่ก�รกระทำ�คว�มผดิต่อตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	ก�รกระทำ� 

คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม	 จะต้องระบุว่�	 ก�รกระทำ�คว�มผิดเกิดขึ้นเมื่อใด	 มีขั้นตอนหรือ 

ร�ยละเอยีดก�รกระทำ�คว�มผดิอย่�งไร	มพีย�นบคุคลรูเ้หน็เหตกุ�รณ์หรอืไม่	มเีอกส�รหลกัฐ�นทีเ่กีย่วข้องหรอื

ไม่	 (ถ้�ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ได้ให้ระบุว่�ใครเป็นผู้เก็บรักษ�)	 และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยง�นใดบ้�ง	 เมื่อใด 

และผลเป็นประก�รใด

	 	 ๔.๒		ห�กเป็นก�รกล่�วห�ว่�รำ�่รวยผดิปกต	ิหรอืมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผดิปกต	ิจะต้องระบวุ่�	ฐ�นะเดมิ

ของผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�หรือส�มี	รวมทั้งบิด�ม�รด�ของทั้งสองฝ่�ยเป็นอย่�งไร	ผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�

หรือส�มี	 มีอ�ชีพอื่น	ๆ	หรือไม่	 ถ้�มีอ�ชีพอื่นแล้วมีร�ยได้ม�กน้อยเพียงใด	และทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่�

รำ่�รวยผิดปกติมีอะไรบ้�ง	เช่น	

		 	 	 -		บ้�น	มีจำ�นวนกี่หลัง	ตั้งอยู่ที่ใด	 (เลขที่บ้�น	ถนน	ซอย	ตำ�บล/แขวง	อำ�เภอ/เขต	จังหวัด)	 

ซื้อเมื่อใด	และร�ค�ขณะซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		ที่ดิน	มีจำ�นวนกี่แปลง	ตั้งอยู่ที่ใด	(ถนน	ซอย	ตำ�บล/แขวง	อำ�เภอ/เขต	จังหวัด)	

ซื้อเมื่อใด	และร�ค�ขณะซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		รถยนต์	มีจำ�นวนกี่คัน	ยี่ห้อ	รุ่น	สี	หม�ยเลขทะเบียนรถ	ซื้อเมื่อใด	จ�กใคร	และร�ค�ขณะ

ซื้อเท่�ใด

	 	 	 -		มีเงินฝ�กที่ธน�ค�รใด	ส�ข�ใด	

	 	 	 รวมทั้งทรัพย์สินอื่น	ๆ	

 สำาคัญที่สุด คือ	ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล	ที่อยู่	หม�ยเลขโทรศัพท์	ของผู้กล่�วห�ที่ส�ม�รถติดต่อ

ได้อย่�งชัดเจน	 เพื่อประโยชน์ในก�รติดต่อกลับเพื่อยืนยันก�รกล่�วห�ร้องเรียน	 ขอทร�บข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ให้ชัดเจนจนส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้	และร�ยง�นผลให้ผู้กล่�วห�ทร�บ	ทั้งนี้	ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นคว�มลับ

ที่สุด	 ถ้�ไม่ต้องก�รให้มีก�รเปิดเผยชื่อ	 ก็ให้บอกด้วยว่�ให้ปกปิดช่ือ-ท่ีอยู่ไว้เป็นคว�มลับ	 ตอนทำ�คำ�สั่งไต่สวน 

จะได้ระบุไว้ต�มคว�มประสงค์

	 กรณกี�รร้องเรยีนโดยไม่แจ้งชือ่-สกลุจรงิ	ถอืว่�เป็น	“บตัรสนเท่ห์”	จะต้องระบพุย�นหลกัฐ�นให้ชดัเจน

เพียงพอที่จะดำ�เนินก�รไต่สวนข้อเท็จจริงได้	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จจะรับไว้พิจ�รณ�

	 ทั้งนี้	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่�วห�ทร�บว่�รับเรื่องไว้พิจ�รณ�และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�

ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	แต่ห�กประสงค์จะติดต�มเรื่องร้องเรียน	ก็ส�ม�รถติดต�มได้ท�งนี้	

		 ๑)		ติดต่อด้วยตนเองที่สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ส่วนกล�ง	หรือสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัด

	 ๒)	ท�งโทรศัพท์หม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐-๔๙	หรือส�ยด่วน	ป.ป.ช.	โทร.	๑๒๐๕

	 ๓)	ท�งเว็บไซต์	www.nacc.go.th	หัวข้อ	“ติดต�มเรื่องร้องเรียน”

		 ทั้งนี้	โปรดจำ�เลขรับเรื่องจ�กสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	/วัน	เดือน	ปี	ที่ยื่นเรื่อง/ชื่อ-สกุล	เรื่อง	ของผู้ถูกกล่�วห�

	 นอกจ�กนี้	ยังส�ม�รถร้องเรียนไปยังหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ได้ดังนี้

	 ๑)		ศูนย์บริก�รประช�ชน	 สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 (ส�ยด่วน)	 ทำ�เนียบรัฐบ�ลหม�ยเลข	

๑๑๑๑	บริก�รรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	หรือรับร้องเรียนผ่�นท�ง	โทร.	๐	๒๒๘๓	๑๒๗๑-๘๔		

	 ๒)		สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	โทร.	๐	๒๒๗๑	๘๐๐๐
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	 ๓)		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	(สำ�นักง�น	ป.ป.ท.)	

ส�ยด่วน	โทร.	๑๒๐๖

	 ๔)		ศูนย์ดำ�รงธรรม	กระทรวงมห�ดไทย	ส�ยด่วน	โทร.	๑๕๖๗	หรือศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัด

	 ๕)		คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลจังหวัด	ในแต่ละจังหวัด

	 ๖)		แจ้งคว�ม	 ร้องทุกข์	 กล่�วโทษต่อพนักง�นสอบสวน	ณ	 สถ�นีตำ�รวจในเขตอำ�น�จสอบสวน	 โดย

พนักง�นสอบสวนจะส่งเรื่องที่ห�กอยู่ในอำ�น�จของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ไปยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เพื่อดำ�เนิน

ก�รต่อไป

๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี

 ๗.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	 (ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๑	และระเบยีบคณะกรรมก�ร	

ป.ป.ช.	ว่�ด้วยก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	พ.ศ.	๒๕๕๔)

 - ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน

 สำ�หรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพย�น	ได้แก่	ผู้กล่�วห�	ผู้เสียห�ย	ผู้ทำ�คำ�ร้อง	ผู้ร้องทุกข์กล่�วโทษ

ผู้ให้ถ้อยคำ�	 หรือผู้ท่ีแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับก�รทุจริตต่อหน้�ท่ี	 ก�รรำ่�รวยผิดปกติ	 ก�รตรวจสอบ 

ทรัพย์สินและหนี้สิน	 หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงส�มี	ภริย�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�น

ของบุคคลดังกล่�ว	และผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่�ว

 - การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

	 ก�รร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพย�นทำ�ได้โดยยื่นคำ�ร้องต่อสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ส่วนกล�ง	 หรือสำ�นักง�น	

ป.ป.ช.	ประจำ�จังหวัดด้วยตนเองได้เลย	หรือต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองพย�น	(สำ�นักง�นคุ้มครอง

พย�น	กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภี�พ	หรอืสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ต)ิ	ห�กม�ด้วยตนเองไม่ได้	ส�ม�รถยืน่คำ�ร้อง

เป็นหนังสือหรอืจดหม�ย	หรอืท�งโทรศพัท์	หรอือ�จมอบอำ�น�จให้ผูอ้ืน่ดำ�เนนิก�รแทนได้	โดยระบชุือ่น�มสกลุ	

ที่อยู่ของผู้ร้องขอ	และพฤติก�รณ์ที่แสดงให้เห็นว่�อ�จไม่ได้รับคว�มปลอดภัย	พร้อมทั้งลงล�ยมือชื่อ

 ๗.๒ การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี

	 สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	ได้กำ�หนดให้มมี�ตรก�รก�รกนับุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนนิคด	ี(ต�มพระร�ชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๕	และประก�ศคณะ

กรรมก�ร	ป.ป.ช.	เร่ือง	หลกัเกณฑ์	วธิกี�รและเงือ่นไขในก�รกนับุคคลหรอืผูถู้กกล่�วห�ไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนนิ

คดี	พ.ศ.	๒๕๕๔)	มีร�ยละเอียดดังนี้

	 ผู้ถูกกล่�วห�ร�ยใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีของรัฐร�ยอื่น	 และยังไม่ได้ถูกแจ้ง 

ข้อกล่�วห�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จเหน็สมควรกนัไว้เป็นพย�นโดยไม่ต้องดำ�เนนิคดกีไ็ด้	ห�กบคุคลดงักล่�ว

มีลักษณะดังนี้

	 ๑)		เป็นผู้รู ้เห็นเหตุก�รณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รกระทำ�คว�มผิดกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่ 

อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หรือก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงและรวบรวมพย�นหลักฐ�นก่อนก�รไต่สวน 

ข้อเท็จจริง	หรืออยู่ระหว่�งก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	



57หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ๒)	 เป็นผูใ้ห้ถ้อยคำ�ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อก�รตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	หรอืก�รแสวงห�ข้อเท็จจรงิและรวบรวม 

พย�นหลักฐ�น	 หรือก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	 หรือให้ถ้อยคำ�	 หรือแจ้งเบ�ะแส	 หรือข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญ 

จนส�ม�รถใช้เป็นพย�นหลักฐ�นในก�รวินิจฉัยชี้มูลคว�มผิดเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	

	 ๓)	 เต็มใจที่จะให้ถ้อยคำ�หรือแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลต�มข้อ	 ๒	 พร้อมกับรับรองว่�จะไปเบิกคว�ม 

เป็นพย�นในชั้นศ�ลต�มที่ให้ก�รหรือให้ถ้อยคำ�ไว้

 - การร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยานในคดี

	 ส�ม�รถมีคำ�ขอด้วยว�จ�หรือทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เพื่อขอกันตนเองไว้เป็นพย�น

ในคดีนั้นนับแต่วันที่ได้ทร�บเหตุแห่งก�รกล่�วห�	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะพิจ�รณ�คำ�ขอโดยคำ�นึงถึงเหตุ

ดังต่อไปนี้

	 ๑)		ห�กไม่กนับคุคลหรอืผูถ้กูกล่�วห�คนใดคนหนึง่เป็นพย�นแล้ว	พย�นหลกัฐ�นทีม่อียูอ่�จไม่เพยีงพอ

และไม่อ�จแสวงห�พย�นหลกัฐ�นอืน่แทนเพือ่ให้เพยีงพอในก�รดำ�เนนิคดกีบัผูถ้กูกล่�วห�ร�ยอืน่ทีเ่ป็นตวัก�ร

สำ�คัญ	

	 ๒)		บุคคลนั้นจะต้องเบิกคว�มต�มที่ให้ก�รไว้

		 เมื่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่�วห�นั้นไว้เป็นพย�นแล้ว	ถือว่�บุคคลดังกล่�ว

อยู่ในฐ�นะพย�นของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ในคดีนั้น	และอ�จได้รับก�รคุ้มครองช่วยเหลือต�มกฎหม�ยต่อไป

 ๗.๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ 

และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓

	 ข้อ	๓	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูใ้ดให้ข้อมลูต่อผูบ้งัคบับญัช�หรอืให้ถ้อยคำ�ในฐ�นะพย�น	ต่อผูม้หีน้�ที ่

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่ง 

ต่อท�งร�ชก�ร	ให้ถอืว่�ผูน้ัน้ปฏบิติัหน้�ทีร่�ชก�ร	ซึง่ได้รบัคว�มคุม้ครองพย�นและอ�จได้รบับำ�เหนจ็คว�มชอบ 

เป็นกรณีพิเศษ	ต�มกฎ	ก.พ.	นี้	

	 ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่งจะถือว่�เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อท�งร�ชก�รต่อเมื่อ

เป็นปัจจยัสำ�คญัทีท่ำ�ให้ดำ�เนินก�รท�งวนัิยได้	หรอืเป็นปัจจยัสำ�คญัท่ีทำ�ให้ลงโทษท�งวนิยัแก่ผูก้ระทำ�คว�มผดิได้ 

และมผีลทำ�ให้ส�ม�รถประหยดังบประม�ณแผ่นดินเป็นอย่�งม�กหรอืมผีลทำ�ให้ส�ม�รถรกัษ�ไว้ซึง่ระบบบรหิ�ร

ร�ชก�รที่ดีโดยรวมได้

	 ในกรณทีีข้่�ร�ชก�รผูน้ั้นเป็นผูก้ระทำ�ผดิวนัิยน้ันเสยีเองหรอือ�จจะถูกกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วมในก�รกระทำ�

ผิดวินัยนั้นด้วย	ไม่ให้ได้รับบำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อนี้	

	 ข้อ	๔	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูท้ีอ่�จจะถกูกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วมในก�รกระทำ�ผดิวนิยั	กบัข้�ร�ชก�รอืน่	

ถ้�ได้ให้ข้อมลูต่อผูบ้งัคับบญัช�	หรอืให้ถ้อยคำ�เกีย่วกบัก�รกระทำ�ผดิวนิยัทีไ่ด้กระทำ�ม�ต่อบคุคลหรอืคณะบคุคล

ที่มีหน้�ที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	และข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น

เป็นปัจจัยสำ�คัญจนเป็นเหตุให้มีก�รสอบสวนท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิด	อ�จได้รับก�รกันเป็น	

พย�น	ก�รลดโทษ	หรือก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นต�มกฎ	ก.พ.	นี้	

	 ข้อ	๕	ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	ที่จะได้รับประโยชน์ต�มกฎ	ก.พ.	นี้	จะต้องเป็น

คว�มเชือ่โดยสจุรติว่�มกี�รกระทำ�ผดิวนิยัหรอืเป็นไปต�มทีต่นเองเชือ่ว่�เป็นคว�มจรงิ	และไม่มกี�รกลบัถ้อยคำ�

นั้นในภ�ยหลัง
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	 ก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่ง	ไม่ถือเป็นก�รเปิดเผยคว�มลับของท�งร�ชก�ร	และไม่เป็นก�ร

กระทำ�ก�รข้�มผู้บังคับบัญช�เหนือตน	

	 ข้อ	๖	ผู้บงัคบับญัช�ต�มลำ�ดับชัน้ทีไ่ด้รบัข้อมลูมหีน้�ท่ีร�ยง�นให้ผูบั้งคบับัญช�ซึง่เป็นผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจุ

และแต่งตั้งเพื่อทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป

	 ข้อ	 ๗	 ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นและผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีหน้�ที่ให้คว�มคุ้มครองพย�น	 

ดังต่อไปนี้	

	 (๑)		 ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใด	ๆ	ที่จะทำ�ให้ทร�บว่�ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�	

	 (๒)		 ไม่ใช้อำ�น�จไม่ว่�ในท�งใดหรือกระทำ�ก�รอื่นใดอันเป็นก�รกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม	

ซึ่งอ�จมีผลทำ�ให้กระทบสิทธิหรือหน้�ที่ของผู้นั้นในท�งเสียห�ย	

	 (๓)		 ให้คว�มคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพร�ะเหตุที่มีก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�

	 (๔)		 ประส�นง�นกับพนักง�นอัยก�รเพื่อเป็นทน�ยแก้ต่�งคดีให้ถ้�ผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศ�ล	

	 ในกรณทีีพ่ย�นผูใ้ดร้องขอเป็นหนงัสอื	ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งตัง้จะพจิ�รณ�ย้�ยผูน้ัน้	หรอืพจิ�รณ�

ดำ�เนินก�รอืน่ใดทีเ่ห็นว่�จำ�เป็นเพือ่ให้ผูน้ัน้ได้รบัคว�มคุม้ครอง	โดยไม่ต้องได้รบัคว�มยนิยอมหรอืเหน็ชอบจ�ก

ผู้บังคับบัญช�ของผู้นั้น	และไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ก็ได้	

	 ข้อ	 ๘	 พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มข้อ	 ๗	 หรือก�รให้ก�ร 

คุม้ครองดงักล่�วยงัไม่เพียงพอ	อ�จยืน่คำ�ร้องเป็นหนงัสอืต่อผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจ	ุและแต่งต้ังเพือ่พจิ�รณ�ดำ�เนินก�ร

	 ข้อ	๙	เมือ่ผู้มอีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังได้รบัคำ�ร้องต�มข้อ	๘	แล้ว	ห�กมมีลูน่�เชือ่ว่�เป็นไปต�มทีพ่ย�น

กล่�วอ้�ง	ให้ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งดำ�เนินก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นในโอก�สแรกที่ส�ม�รถกระทำ�ได้	

	 ข้อ	๑๐	พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มหมวดนี้	หรือก�รให้ 

ก�รคุ้มครองดังกล่�วยังไม่เพียงพอ	อ�จยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้	

	 ข้อ	 ๑๑	 เมื่อสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้รับคำ�ร้องต�มข้อ	 ๑๐	 แล้ว	 ห�กมีมูลน่�เชื่อว่�เป็นไปต�มที่พย�น

กล่�วอ้�งให้สำ�นักง�น	ก.พ.	ดำ�เนนิก�รให้มกี�รย้�ยหรอืโอน	หรอืดำ�เนนิก�รอืน่ใดต�มที	่เหน็สมควรเพือ่ใหผู้น้ัน้

ได้รับคว�มคุ้มครอง	 โดยไม่ต้องได้รับคว�มยินยอมหรือเห็นชอบจ�กผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งก่อน	 หรือ

ไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	

	 ในกรณีที่ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ดำ�เนินก�รต�มที่สำ�นักง�น	ก.พ.	กำ�หนด	ต�มวรรคหนึ่ง	หรือ

ในกรณีที่เห็นสมควร	ให้สำ�นักง�น	ก.พ.	เสนอ	ก.พ.	เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มม�ตร�	๙	ต่อไป	

	 ข้อ	๑๒	ก�รให้คว�มคุม้ครองพย�นต�มหมวดนี	้ให้พจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รในโอก�สแรกทีส่�ม�รถกระทำ�ได้	

และให้เริ่มตั้งแต่มีก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	แล้วแต่กรณี	จนกว่�จะมีก�รสั่งยุติเรื่องหรือ

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มกฎหม�ยนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น

	 ข้อ	 ๑๓	 ก่อนมีก�รแจ้งเรื่องกล่�วห�ว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย	 ถ้�ผู้ให้ข้อมูลหรือ

ให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๔	ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิดวินัยในเรื่องนั้น	และเป็นกรณี	ที่ไม่อ�จแสวงห�ข้อมูล

หรือพย�นหลักฐ�นอื่นใดเพื่อดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยในเรื่องนั้นได ้

นอกจ�กจะได้ข้อมูลหรือพย�นหลักฐ�นจ�กผู้นั้น	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จกันผู้นั้นเป็นพย�นได้

	 ข้อ	 ๑๔	 ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๓	 ไม่ม�ให้ถ้อยคำ�ต่อบุคคลหรือคณะบุคคล	 ผู้มีหน้�ท่ี 

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 หรือม�แต่ไม่ให้ถ้อยคำ�	 หรือ
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ให้ถ้อยคำ�แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�ร	หรือให้ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จ	หรือกลับคำ�ให้ก�ร	 ให้ก�รกันผู้นั้น

ไว้เป็นพย�นเป็นอันสิ้นสุดลง	

	 ข้อ	 ๑๕	 ให้ผู้บังคับบัญช�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งแจ้งเรื่องก�รกันข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 ต�ม

ข้อ	๑๓	ไว้เป็นพย�น	หรือก�รสิ้นสุดก�รกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๔	ให้บุคคลหรือคณะบุคคล	ที่มีหน้�ที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�รและข้�ร�ชก�รผู้นั้นทร�บ

	 ข้อ	 ๑๖	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	 ๔	 ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ� 

ท่ีสำ�คญัจนเป็นเหตใุห้ลงโทษท�งวนัิยแก่ผูเ้ป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผดิได้	และผูน้ัน้ต้องถกูลงโทษท�งวนิยัเพร�ะ 

เหตุที่ได้ร่วมกระทำ�ผิดวินัยน้ันด้วย	 ถ้�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจ�รณ�เห็นว่�ผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุ 

แห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยนั้น	หรือได้ร่วมกระทำ�คว�มผิดวินัยไปเพร�ะตกอยู่ในอำ�น�จบังคับ	หรือกระทำ�ไป

โดยรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์	 ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ลดโทษให้ผู้นั้นตำ่�กว่�โทษท่ีควรได้รับจริงได้	

แต่ทั้งนี้ต้องไม่ตำ่�กว่�ก�รลดโทษที่อ�จกระทำ�ได้ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

	 ข้อ	๑๗	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษ	แก่ผู้ให้ข้อมูล

หรือถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ได้ดังนี้	

	 (๑)		 ให้ถอืว่�ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�น้ันเป็นข้อควรพจิ�รณ�อืน่ต�มกฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รเลือ่นเงนิเดอืน

ที่ผู้บังคับบัญช�ต้องนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในก�รพิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือน	

	 (๒)		 เครื่องหม�ยที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ	

	 (๓)		 ร�งวัล	

	 (๔)		 คำ�ชมเชยเป็นหนังสือ

	 ข้อ	 ๑๘	 ให้ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อ	 ๑๗	

แก่ผู้ให้ข้อมลูหรอืให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ต�มระดบัคว�มม�กน้อยของประโยชน์และผลดยีิง่ต่อท�งร�ชก�รทีไ่ด้รบั

จ�กก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น
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