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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม

	 ปัญห�ก�รทุจริต	 เป็นปัญห�ท่ีสำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	 ปัญห�

ก�รทุจริตจะทำ�ให้เกิดคว�มเสื่อมในด้�นต่�งๆ	ขึ้น	ทั้งสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	นับวันปัญห�ดังกล่�ว

จะรุนแรงม�กขึ้น	มีรูปแบบก�รทุจริตที่ซับซ้อนย�กแก่ก�รตรวจสอบม�กขึ้น	จ�กเดิมที่กระทำ�เพียง

สองฝ่�ย	 ปัจจุบันก�รทุจริตจะกระทำ�กันหล�ยฝ่�ย	 ทั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	

และเอกชน	โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ	คือ	ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์	ซึ่งทั้งสองฝ่�ยนี้

จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน	ตร�บใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน	ก็จะนำ�ไปสู่ปัญห�ก�รทุจริตได้	บ�ง

ครัง้ผูท่ี้รบัผลประโยชนก์เ็ป็นผูใ้หป้ระโยชนไ์ดเ้ชน่กนั	โดยผูร้บัผลประโยชนแ์ละผูใ้หผ้ลประโยชน	์คอื	ผูร้บั

ผลประโยชน์	จะเป็นเจ�้หน�้ทีข่องรฐั	ซ่ึงมอีำ�น�จหน�้ทีใ่นก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนนิก�รต�่งๆ	และรบัประโยชน์

จะเป็นไปในรูปแบบต่�งๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รเรียกรับประโยชน์โดยตรง	ก�รกำ�หนดระเบียบหรือ

คุณสมบัติที่เอ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง	 ผู้ให้ผลประโยชน์	 เช่น	 ภ�คเอกชน	 โดยก�รเสนอผลตอบแทน

ในรูปแบบต่�งๆ	เช่น	เงิน	สิทธิพิเศษอื่นๆ	เพื่อจูงใจให้นักก�รเมือง	เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	กระทำ�ก�รหรือไม่

กระทำ�ก�รอย�่งใดอย�่งหนึง่ในตำ�แหนง่หน�้ที	่ซึง่ก�รกระทำ�ดังกล่�วเปน็ก�รกระทำ�ทีฝ่่�ฝนืต่อระเบยีบ

หรือผิดกฎหม�ย	เป็นต้น

๑.๑ ทุจริต คืออะไร

	 คำ�ว�่ทจุรติ	มกี�รให้คว�มหม�ยไดม้�กม�ย	หล�กหล�ย	ขึน้อยูก่บัว�่จะมกี�รใหค้ว�มหม�ย

ดังกล่�วไว้ว่�อย่�งไร	โดยที่คำ�ว่�ทุจริตนั้น	จะมีก�รให้คว�มหม�ยโดยหน่วยง�นของรัฐ	หรือก�รให้คว�ม

หม�ยโดยกฎหม�ย	 ซึ่งไม่ว่�จะเป็นก�รให้คว�มหม�ยจ�กแหล่งใด	 เนื้อห�สำ�คัญของคำ�ว่�ทุจริตก็ยังคง

มีคว�มหม�ยที่สอดคล้องกันอยู่	นั่นคือ	ก�รทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี	มีก�รแสวงห�	หรือนำ�ผลประโยชน์ของ

สว่นรวมม�เปน็ของสว่นตวั	ทัง้ๆ	ทีต่นเองไมไ่ดม้สีทิธใินสิง่ๆ	นัน้	ก�รยดึถอืจึงถอืเปน็ส่ิงทีผิ่ด	ทัง้ในแง่ของ

กฎหม�ยและศีลธรรม	ในแงข่องกฎหม�ยนัน้	ประเทศไทยไดม้กี�รกำ�หนดถงึคว�มหม�ยของก�รทจุรติไว้

หลักๆ	ในกฎหม�ย	๒	ฉบับ	คือ

	 ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑	(๑)	“โดยทุจริต”	หม�ยถึง	“เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	

	 พระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว�่ด้วยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.๒๕๖๑	

ม�ตร�	๔	คำ�ว�่	“ทจุรติตอ่หน�้ที”่	หม�ยถงึ	“ปฏบัิติหรือละเวน้ก�รปฏบิติัอย�่งใดในตำ�แหนง่หรือหน�้ที่

หรือปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่�มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่ทั้งที่

ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้นหรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่ทั้งนี้เพ่ือแสวงห�ประโยชน์ท่ีมิควร
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ได้โดยชอบสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำ�ก�รอันเป็นคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รหรือคว�ม

ผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรมต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�หรือต�มกฎหม�ยอื่น”	

	 นอกจ�กนี้	 คำ�ว่�ทุจริต	 ยังได้มีก�รบัญญัติให้คว�มหม�ยเอ�ไว้ในพจน�นุกรมฉบับ

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

	 ในคำ�ภ�ษ�องักฤษ	คำ�ว�่ทุจรติจะตรงกบัคำ�ว�่	Corruption	(คอร์รปัชนั)	โดยในประเทศไทย

มกัมีก�รกล่�วถงึคำ�ว�่คอรร์ปัชนัม�กกว�่ก�รใชค้ำ�ว�่ทุจรติ	โดยก�รทจุรตินีส้�ม�รถใชไ้ดก้บัทกุทีไ่มว่�่จะ

เปน็หนว่ยง�นร�ชก�ร	หนว่ยง�นของเอกชน	ห�กเกดิกรณกี�รยดึเอ�	ถือเอ�ซ่ึงประโยชนส่์วนตนม�กกว�่

ส่วนรวม	ไม่คำ�นึงถึงว่�สิ่งๆ	นั้นเป็นของของตนเอง	หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้ม�หรือไม่แล้วนั้น	

ก็จะเรียกได้ว่�เป็นก�รทุจริต	 เช่น	ก�รทุจริตในก�รเบิกจ่�ยเงิน	 ไม่ว่�จะเกิดขึ้นในหน่วยง�นของรัฐหรือ

ของเอกชน	ก�รกระทำ�เช่นนี้ก็ถือเป็นก�รทุจริต

	 อย�่งไรกต็�ม	เนือ่งจ�กคอรร์ปัชันมไิดเ้กิดเฉพ�ะในวงร�ชก�รเท�่นัน้	ในอกีมมุหนึง่คอร์รปัชนั

จึงตอ้งหม�ยรวมถงึก�รแสวงห�ผลประโยชนข์องภ�คธุรกจิเอกชน	ในรปูของก�รใหส้นิบนหรอืสิง่ตอบแทน

แกน่กัก�รเมอืงหรอืข�้ร�ชก�รเพือ่ใหไ้ดม้�ซึง่ผลประโยชนใ์นรปูแบบของก�รประมูล	ก�รสมัปท�น	เปน็ตน้	

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

ดำ�เนนิง�นได	้รวมถงึก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัมคีว�มตอ้งก�รทรพัยส์นิ	ประโยชนอ์ืน่นอกเหนอืจ�กสิง่ที่

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

	 จ�กนิย�มของก�รทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินคว�มถึงก�รทุจริตคอร์รัปชันในระบบ

ร�ชก�รเท่�นั้น	แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจและสังคมในภ�คเอกชน

อีกด้วย	ซึ่งอ�จกล่�วได้ว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชันคือ	ก�รทุจริต	และ	ก�รประพฤติมิชอบของข้�ร�ชก�ร

	 ดังนั้น	ก�รทุจริตคือ	ก�รคดโกง	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	เพื่อให้เกิดคว�ม

ได้เปรียบในก�รแข่งขัน	 ก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีในท�งที่ผิดเพ่ือแสวงห�ประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน	

ก�รใหห้รอืก�รรบัสนิบน	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยทีเ่อือ้ประโยชนแ์กต่นหรอืพวกพอ้งรวมถงึก�รทจุรติ

เชิงนโยบ�ย	ก�รทุจริตอ�จเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถ�นก�รณ์	ดังต่อไปนี้	

 ๑.๑.๑ มกีฎหมาย ระเบยีบ หรือขอ้กำาหนดจำานวนมากทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิการทาง

ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล	หรือมูลค่�เพิ่มหรือกำ�ไรส่วนเกินท�งเศรษฐกิจ 

และโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ห�กม�ตรก�รหรอืขอ้กำ�หนดดงักล�่วมคีว�มซบัซอ้น	คลมุเครอื	เลอืกปฏบิตั	ิ

เป็นคว�มลับหรือไม่โปร่งใส	

 ๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจมีสิทธิขาดในการใช้ดุลยพินิจ	 ซึ่งให้อิสระในก�รเลือกปฏิบัติ 

เป็นอย่�งม�กว่�จะเลือกใช้อำ�น�จใด	กับใครก็ได้	

 ๑.๑.๓ ไมม่กีลไกทีม่ปีระสทิธิภาพหรอืองคก์รทีม่หีน�้ทีค่วบคมุดแูลและจัดก�รตอ่ก�ร 

กระทำ�ใดๆ	ของเจ้�หน้�ที่ที่มีอำ�น�จโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	
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๑.๒ รูปแบบการทุจริต

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

ที่ใช้	และแบ่งต�มลักษณะรูปธรรม	ดังนี้คือ

 ๑.๒.๑ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นรูปแบบก�รทุจริตในเรื่องของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์

แบบอุปถัมภ์ระหว่�งผู้ที่ให้ก�รอุปถัมภ์	(ผู้ให้ก�รช่วยเหลือ)	กับผู้ถูกอุปถัมภ์	(ผู้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ)	

โดยในกระบวนก�รก�รทุจริตจะมี	๒	ประเภทคือ	

	 	 	 ๑.๒.๑.๑	ก�รทจุรติโดยข�้ร�ชก�ร	หม�ยถงึก�รกระทำ�ทีม่กี�รใชห้นว่ยง�นร�ชก�ร

เพือ่มุ่งแสวงห�ผลประโยชนจ์�กก�รปฏบัิตงิ�นของหนว่ยง�นนัน้ๆ	ม�กกว�่ประโยชนส์ว่นรวมของสงัคม

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

๑)	 ก�รคอร์รัปชันต�มนำ้�	(corruption	without	theft)	จะปร�กฏขึ้น

	 เมือ่เจ�้หน�้ท่ีของรัฐต้องก�รสนิบนโดยใหม้กี�รจ่�ยต�มชอ่งท�งปกติของ

ท�งร�ชก�ร	แตใ่หเ้พิม่สนิบนรวมเข�้ไวกั้บก�รจ�่ยค�่บรกิ�รของหนว่ยง�น

นัน้ๆ	โดยทีเ่งนิค่�บรกิ�รปกตท่ีิหนว่ยง�นนัน้จะตอ้งไดร้บักย็งัคงไดร้บัตอ่ไป 

เชน่	ก�รจ�่ยเงนิพเิศษใหแ้กเ่จ�้หน�้ท่ีในก�รออกเอกส�รต่�งๆ	นอกเหนอืจ�ก

ค่�ธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่�ยอยู่แล้ว	เป็นต้น

๒)	 ก�รคอร์รัปชันทวนนำ้�	 (corruption	with	 theft)	 เป็นก�รคอร์รัปชัน

ในลักษณะที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจ�กผู้ขอรับบริก�รโดยตรง	

โดยทีห่นว่ยง�นนัน้ไม่ไดมี้ก�รเรียกเก็บเงินค่�บริก�รแตอ่ย�่งใด	เชน่ 

	 ในก�รออกเอกส�รของหน่วยง�นร�ชก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้ต้อง

เสยีค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิก�ร	แตก่รณนีีม้กี�รเรยีกเกบ็ค�่ใชจ้�่ยจ�ก

ผู้ที่ม�ใช้บริก�รของหน่วยง�นของรัฐ

	 	 	 ๑.๒.๑.๒	ก�รทุจริตโดยนักก�รเมือง	(political	corruption)	เป็นก�รใช้หน่วยง�น

ของท�งร�ชก�รโดยบรรด�นักก�รเมืองเพื่อมุ่งแสวงห�ผลประโยชน์ในท�งก�รเงินม�กกว่�ประโยชน์

ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศเช่นเดียวกัน	 โดยรูปแบบหรือวิธีก�รท่ัวไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับก�ร

ทุจริตโดยข้�ร�ชก�ร	 แต่จะเป็นในระดับท่ีสูงกว่�	 เช่น	 ก�รทุจริตในก�รประมูลโครงก�รก่อสร้�งขน�ด

ใหญ่	และมีก�รเรียกรับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่�งๆ	จ�กภ�คเอกชน	เป็นต้น

 ๑.๒.๒  แบ่งตามกระบวนการที่ใช้	มี	๒	ประเภทคือ	

	 	 	 ๑.๒.๒.๑	เกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จในก�รกำ�หนด	กฎ	กติก�พืน้ฐ�น	เช่น	ก�รออกกฎหม�ย 

และกฎระเบียบต่�งๆ	เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง	

	 	 	 ๑.๒.๒.๒	เกดิจ�กก�รใชอ้ำ�น�จหน้�ทีเ่พือ่แสวงห�ผลประโยชนจ์�กกฎ	และระเบยีบ

ทีด่ำ�รงอยู	่ซึง่มักเกดิจ�กคว�มไมช่ดัเจนของกฎและระเบยีบเหล�่นัน้ทีท่ำ�ใหเ้จ้�หน�้ท่ีส�ม�รถใชค้ว�มคดิ

เห็นของตนได้	และก�รใช้คว�มคิดเห็นนั้นอ�จไม่ถูกต้องห�กมีก�รใช้ไปในท�งที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
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 ๑.๒.๓  แบ่งตามลักษณะรูปธรรม	มีทั้งหมด	๔	รูปแบบคือ	

	 	 	 ๑.๒.๓.๑	คอร์รัปชันจ�กก�รจัดซื้อจัดห�	(Procurement	Corruption)	เช่น	

ก�รจัดซื้อสิ่งของในหน่วยง�น	โดยมีก�รคิดร�ค�เพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดร�ค�ซื้อไว้เท่�เดิม	

  	 ๑.๒.๓.๒	 คอรร์ปัชันจ�กก�รใหส้มัปท�นและสทิธพิเิศษ	(Concessionaire	Corruption)	

เช่น	ก�รให้เอกชนร�ยใดร�ยหนึ่งเข้�ม�มีสิทธิในก�รจัดทำ�สัมปท�นเป็นกรณีพิเศษต่�งกับเอกชนร�ยอื่น

	 	 	 ๑.๒.๓.๓	คอร์รัปชันจ�กก�รข�ยส�ธ�รณสมบัติ	(Privatization	Corruption)	เช่น	

ก�รข�ยกิจก�รของรัฐวิส�หกิจ	 หรือก�รยกเอ�ที่ดิน	 ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิก�รครอบครองของต่�งช�ติ	

เป็นต้น

	 	 	 ๑.๒.๓.๔	คอร์รัปชันจ�กก�รกำ�กับดูแล	(Regulatory	Corruption)	เช่น	ก�รกำ�กับ

ดูแลในหน่วยง�นแล้วทำ�ก�รทุจริตต่�ง	เป็นต้น

 ๑.๒.๔ แบง่ตามความคดิเหน็ของนกัวชิาการ	นกัวชิ�ก�รท่ีได้ศกึษ�เกีย่วกบัปญัห�ก�รทุจริต	

ได้มีก�รกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของก�รทุจริตเป็นรูปแบบต่�งๆ	ไว้	เช่น	ก�รวิจัยของรองศ�สตร�จ�รย์	

ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์	และคณะ	ได้แบ่งก�รทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น	๓	รูปแบบ	ได้แก่	

	 	 	 ๑.๒.๔.๑	ก�รใช้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ละเว้นจ�กก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของ

รัฐเพื่อลดต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	

	 	 	 ๑.๒.๔.๒	ก�รใช้อำ�น�จในก�รจดัสรรผลประโยชนใ์นรปูของสิง่ของ	และบริก�ร	หรอื

สิทธิให้แก่เอกชน	

	 	 	 ๑.๒.๔.๓	ก�รใชอ้ำ�น�จในก�รสร้�งอปุสรรคในก�รใหบ้ริก�รแกภ่�คประช�ชนและ

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

 ๑.๒.๕ แบ่งตามผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต	 ของคณะกรรมก�รวิส�มัญ

พิจ�รณ�สอบสวนและศึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รทุจริตของวุฒิสภ�	มีก�รแบ่งรูปแบบก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

ออกเป็น	๕	ประเภท	ได้แก่

	 	 	 ๑.๒.๕.๑	ก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	เป็นรูปแบบใหม่ของก�รทุจริตที่แยบยล	โดยอ�ศัย

รูปแบบของกฎหม�ยหรือมติของคณะรัฐมนตรี	 หรือมติของคณะกรรมก�รเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�

ผลประโยชน์	ทำ�ให้ประช�ชนส่วนใหญ่เข้�ใจผิดว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม

	 	 	 ๑.๒.๕.๒	ก�รทุจรติตอ่ตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�ร	เปน็ก�รใชอ้ำ�น�จและหน�้ทีใ่นคว�ม

รับผิดชอบของตนในฐ�นะของเจ้�หน้�ที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ปัจจุบันมักเกิดจ�กคว�มร่วมมือกันระหว่�งนักก�รเมือง	พ่อค้�และข้�ร�ชก�รประจำ�	

	 	 	 ๑.๒.๕.๓	ก�รทจุรติในก�รจดัซือ้จดัจ�้ง	ก�รทจุรติประเภทนีจ้ะพบได้ทัง้รปูแบบของ

ก�รสมยอมร�ค�	ตั้งแต่ขั้นตอนก�รออกแบบ	กำ�หนดร�ยละเอียดหรือสเป็กง�น	กำ�หนดเงื่อนไข	คำ�นวณ

ร�ค�กล�ง	ออกประก�ศประกวดร�ค�	ก�รข�ยแบบ	ก�รรับและเปิดซอง	ก�รประก�ศผล	ก�รอนุมัติ	

ก�รทำ�สัญญ�ทุกขั้นตอนของกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งล้วนมีช่องโหว่ให้มีก�รทุจริตกันได้อย่�งง่�ยๆ	

นอกจ�กนี้	ยังมีก�รทุจริตที่ม�เหนือเมฆคือก�รอ�ศัยคว�มเป็นหน่วยง�นร�ชก�รด้วยกัน	จึงได้รับก�รยกเว้น
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และก�รไม่ถูกเพ่งเล็ง	 แต่คว�มจริง	 ผลประโยชน์จ�กก�รรับง�นและเงินที่ได้จ�กก�รรับง�นไม่ได้นำ�ส่ง

กระทรวงก�รคลัง	แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล	ซึ่งไม่แตกต่�งอะไรกับก�รจ้�งบริษัทเอกชน

	 	 	 ๑.๒.๕.๔	ก�รทจุริตในก�รให้สัมปท�น	เปน็ก�รแสวงห�หรือเอือ้ประโยชนโ์ดยมชิอบ

จ�กโครงก�รหรือกิจก�รของรัฐ	ซึ่งรัฐได้อนุญ�ตหรือมอบให้เอกชนดำ�เนินก�รแทนให้ลักษณะสัมปท�น

ผูกข�ดในกิจก�รใดกิจก�รหน่ึง	 เช่น	 ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโรงง�นสุร�	 ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�น

โทรคมน�คม	เป็นต้น

	 	 	 ๑.๒.๕.๕	ก�รทุจรติโดยก�รทำ�ล�ยระบบตรวจสอบก�รใชอ้ำ�น�จรัฐ	เปน็ก�รพย�ย�ม

ดำ�เนนิก�รใหไ้ดบ้คุคลซึง่มสี�ยสมัพนัธ์กบัผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ท�งก�รเมอืงในอนัทีจ่ะเข�้ไปดำ�รงตำ�แหนง่

ในองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ	 เช่น	 คณะกรรมก�ร

ก�รเลือกต้ัง	คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริตแหง่ช�ติ	เปน็ต้น	ทำ�ใหอ้งคก์รเหล่�นีม้คีว�ม

อ่อนแอ	ไม่ส�ม�รถตรวจสอบก�รให้อำ�น�จรัฐได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๑.๓ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการทุจริต

	 ประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน�	ก�รทจุรติมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย�่งม�ก	โดยไมใ่ชเ่พียงเพร�ะว�่

ลกัษณะประช�กรนัน้แตกต�่งจ�กภมูภิ�คอืน่ทีพ่ฒัน�แลว้	ห�กแต่เปน็เพร�ะกลุ่มประเทศทีก่ำ�ลังพัฒน�นัน้

มีปจัจยัภ�ยในต�่งๆ	ท่ีเอือ้หรอืสนบัสนนุตอ่ก�รเกดิก�รทจุรติ	อ�ทิ	๑)	แรงขบัเคลือ่นทีอ่ย�กมีร�ยได้	เปน็

จำ�นวนม�กอันเป็นผลเนื่องม�จ�กคว�มจน	ค่�แรงในอัตร�ที่ตำ่�	หรือมีสภ�วะคว�มเสี่ยงสูงในด้�นต่�งๆ	

เช่น	คว�มเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	หรือก�รว่�งง�น	๒)	มีสถ�นก�รณ์หรือโอก�สที่อ�จก่อให้เกิดก�รทุจริตได้

เป็นจำ�นวนม�ก	และมีกฎระเบียบต่�งๆ	ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริต	๓)	ก�รออกกฎหม�ยและกระบวนก�ร

ยตุธิรรมทีไ่มเ่ขม้แขง็	๔)	กฎหม�ยและประมวลจรยิธรรมไมไ่ด้รบัก�รพฒัน�ใหท้นัสมยั	๕)	ประช�กร

ในประเทศยงัคงจำ�เปน็ตอ้งพึง่พ�ทรพัย�กรธรรมช�ตอิยูเ่ปน็จำ�นวนม�ก	๖)	คว�มไมมี่เสถยีรภ�พท�ง

ก�รเมอืง	และเจตจำ�นงท�งก�รเมอืงทีไ่มเ่ขม้แขง็	ปจัจยัต�่งๆ	ดงักล�่ว	จะนำ�ไปสูก่�รทจุรติ	ไมว่�่จะเปน็ทจุรติ

ระดับบนหรือระดับล่�งก็ต�ม	ซึ่งผลที่ต�มม�อย่�งเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รทุจริต

ทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศด้�นคว�มโปร่งใสนั้นเลวร้�ยลง	ก�รลงทุนในประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

จ�กนักลงทุนต่�งช�ติลดน้อยลง	 ส่งผลกระทบทำ�ให้ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน	

หรอืก�รทจุรติทำ�ใหเ้กดิชอ่งว�่งของคว�มไมเ่ท�่เทยีมท่ีกว�้งขึน้ของประช�กรในประเทศหรอือกีนยัหนึง่

คือระดับคว�มจนน้ันเพิ่มสูงข้ึน	 ในขณะท่ีกลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ	 กลุ่มเดียว	 นอกจ�ก

นี้	ก�รทุจริตยังทำ�ให้ก�รสร้�งและปรับปรุงส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ	ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้�นปริม�ณ

และคุณภ�พ	รวมทั้งยังอ�จนำ�พ�ประเทศไปสู่วิกฤติท�งก�รเงินที่ร้�ยแรงได้อีกด้วย	

	 จ�กก�รศึกษ�วิจัยโครงก�รประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นก�รทุจริตในประเทศไทยของ	

รศ.	 ดร.เส�วนีย์	 ไทยรุ่งโรจน์	 ได้ระบุ	 เงื่อนไข/ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอ�จม�จ�กส�เหตุ

ภ�ยในหรือส�เหตุภ�ยนอก	ดังนี้
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 ๑.๓.๑ ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	พฤติกรรมส่วนตัวของข้�ร�ชก�รบ�งคนที่เป็นคนโลภม�ก	

เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ	คว�มเคยชินของข้�ร�ชก�รที่คุ้นเคยกับก�รที่จะได้	“ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�”	หรือ	

“เงินใต้โต๊ะ”	จ�กผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร	ข�ดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม

 ๑.๓.๒ ปัจจัยภายนอก	ประกอบด้วย

	 	 	 ๑.๓.๒.๑	ด้�นเศรษฐกิจ	ได้แก่	ร�ยได้ของข้�ร�ชก�รน้อยหรือตำ่�ม�กไม่ได้สัดส่วน

กับก�รครองชีพที่สูงข้ึน	 ก�รเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นก�รบริโภค	 สร้�งนิสัยก�รอย�กได้	 อย�กมี	

เมื่อร�ยได้ไม่เพียงพอก็ต้องห�ท�งใช้อำ�น�จไปทุจริต	

	 	 	 ๑.๓.๒.๒	ด้�นสังคม	ได้แก่	ค่�นิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน	คนรำ่�รวย	และ

ไม่สนใจว่�เงินนั้นได้ม�อย่�งไร	เกิดลัทธิเอ�อย่�ง	อย�กได้สิ่งที่คนรวยมี	เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ	

ก็ห�โดยวิธีมิชอบ	

	 	 	 ๑.๓.๒.๓	ด้�นวัฒนธรรม	ได้แก่	ก�รนิยมจ่�ยเงินของนักธุรกิจให้กับข้�ร�ชก�ร

ที่ต้องก�รคว�มสะดวกรวดเร็ว	หรือก�รบริก�รที่ดีกว่�ด้วยก�รลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ

	 	 	 ๑.๓.๒.๔	ด�้นก�รเมอืง	ไดแ้ก	่ก�รทจุรติของข�้ร�ชก�รแยกไมอ่อกจ�กนกัก�รเมอืง	

ก�รร่วมมือของคนสองกลุ่มน้ีเกิดขึ้นได้ในประเด็นก�รใช้จ่�ยเงินก�รห�ร�ยได้และก�รตัดสินพิจ�รณ�

โครงก�รของรัฐ	

	 	 	 ๑.๓.๒.๕	ด้�นระบบร�ชก�ร	ได้แก่	

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

-		 ก�รใชด้ลุพนิจิม�กและก�รผูกข�ดอำ�น�จจะทำ�ให้อัตร�ก�รทจุริตในหนว่ยง�นสงู

-		 ก�รทีข่ัน้ตอนของระเบยีบร�ชก�รมมี�กเกนิไป	ทำ�ใหผู้ท้ีไ่ปตดิตอ่ตอ้ง

	 เสียเวล�ม�ก	จึงเกิดก�รสมยอมกันระหว่�งผู้ให้กับผู้รับ	

-		 ก�รตกอยูใ่ตภ้�วะแวดลอ้มและอทิธพิลของผูท้จุรติ	มที�งเปน็ไปได้ทีผู่น้ัน้

จะทำ�ก�รทุจริตด้วย	

-	 ก�รรวมอำ�น�จ	ระบบร�ชก�รมลีกัษณะทีร่วมศนูย	์ทำ�ใหไ้มม่รีะบบตรวจสอบ

ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภ�พ	

-		 ตำ�แหน่งหน้�ที่ในลักษณะอำ�นวยต่อก�รกระทำ�ผิด	 เช่น	 อำ�น�จในก�ร

อนุญ�ต	ก�รอนุมัติจัดซื้อจัดจ้�ง	ผู้ประกอบก�รเอกชนมักจะยอมเสียเงิน

ติดสินบนเจ้�หน้�ที่เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกและรวดเร็ว	

-	 ก�รท่ีข้�ร�ชก�รผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่�งแล้วไม่ถูกลงโทษ

ข้�ร�ชก�รช้ันผู้น้อยจึงเลียนแบบกล�ยเป็นคว�มเคยชิน	 และมองไม่เห็น

ว่�ก�รกระทำ�เหล่�นั้นจะเป็นก�รคอร์รัปชัน	 หรือมีคว�มสับสนระหว่�ง

สินนำ้�ใจกับคอร์รัปชันแยกออกจ�กกัน
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	 	 	 ๑.๓.๒.๖	กฎหม�ยและระเบียบ	ได้แก่

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

-		 ก�รทุจริตไม่ไดเ้ปน็อ�ชญ�กรรมให้คู่กรณทีัง้สองฝ�่ย	ห�พย�นหลกัฐ�น

	 ได้ย�ก	ยิ่งกว่�นั้น	คู่กรณีทั้งสองฝ่�ยมักไม่ค่อยมีฝ่�ยใดยอมเปิดเผยออก

ม�	และถ้�ห�กมีฝ่�ยใดต้องก�รที่จะเปิดเผยคว�มจริงในเรื่องนี้	กฎหม�ย

	 หมิน่ประม�ทกย็บัย้ังเอ�ไว	้อกีทัง้กฎหม�ยของทกุประเทศเอ�ผดิกบับคุคล

ผูใ้หส้นิบนเท�่ๆ	กบัผู้รับสินบน	จึงไมค่อ่ยมผู้ีใหสิ้นบนร�ยใดกล้�ดำ�เนินคดี

กับผู้รับสินบน

-		 ร�ษฎรท่ีรู้เห็นก�รทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจ�กไม่ใช่ผู้เสียห�ย	

ยิ่งกว่�นั้นกระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ยังยุ่งย�กซับซ้อนจนกล�ยเป็น

ผลดีแก่ผู้ทุจริต

-	 ขั้นตอนท�งกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งย�ก	 ซับซ้อน	 มีขั้นตอนม�ก	

ทำ�ให้เกิดช่องท�งให้ข้�ร�ชก�รห�ประโยชน์ได้	

	 	 	 ๑.๓.๒.๗	ก�รตรวจสอบ	ได้แก่

-		 ภ�คประช�ชนข�ดคว�มเข้มแข็ง	ทำ�ใหก้ระบวนก�รต่อต้�นก�รทุจริตจ�ก

ฝ่�ยประช�ชนไม่เข้มแข็งเท่�ที่ควร

-		 ก�รข�ดก�รควบคุมตรวจสอบ	 ของหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ตรวจสอบหรือ

กำ�กับดูแลอย่�งจริงจัง

	 	 	 ๑.๓.๒.๘	ส�เหตุอื่นๆ	

-		 อิทธิพลของภรรย�หรือผู้หญิง	 เนื่องจ�กเป็นผู้ใกล้ชิดส�มีอันเป็นตัวก�ร

สำ�คญัทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิใหส้�มขีองตนทำ�ก�รทจุรติเพือ่คว�ม

	 เป็นอยู่ของครอบครัว

-		 ก�รพนัน	ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตม�กขึ้น

๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย

	 ก�รทจุรติในแตล่ะระดบัมกัจะมรีปูแบบทีค่ล�้ยคลงึกนั	ส�ม�รถแบ่งออกไดเ้ปน็	๒	ระดบัคอื

 ๑.๔.๑ การทจุรติระดบัชาต	ิเปน็รปูแบบก�รทุจรติของนกัก�รเมอืงทีใ่ชอ้ำ�น�จในก�รบรหิ�ร

ร�ชก�ร	 รวมถึงอำ�น�จนิติบัญญัติ	 เป็นเครื่องมือในก�รออกกฎหม�ย	 แก้ไขกฎหม�ย	 ก�รออกนโยบ�ย

ต่�งๆ	โดยก�รอ�ศัยช่องว่�งท�งกฎหม�ย	เพื่อผลประโยชน์ต่�งๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รประมูล	

ก�รซื้อข�ยตำ�แหน่ง

 ๑.๔.๒ การทุจริตในระดับท้องถิ่น	 ก�รบริห�รร�ชก�รในรูปแบบท้องถ่ินเป็นก�รกระจ�ย

อำ�น�จเพื่อให้บริก�รต่�งๆ	 ของรัฐส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้ม�กขึ้น	 แต่ก�ร

ดำ�เนินก�รในรูปแบบของท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดปัญห�ก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�ก	 ผู้บริห�รท้องถ่ินจะเป็น
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นักก�รเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบ�ทตนเองม�เป็นนักก�รเมือง	และเมื่อเป็น

นักก�รเมอืง	เปน็ผูบ้รหิ�รทอ้งถิน่แลว้กเ็ปน็โอก�สในก�รแสวงห�ผลประโยชนส์ำ�หรบัตนเองและ

พวกพ้องได้	 นอกจ�กนี้ยังมีกรณีอื่นอีกได้แก่	 ผู้บริห�รท้องถ่ินเรียกรับผลประโยชน์ในก�รปรับเปล่ียน

ตำ�แหน่ง	หรือเลื่อนตำ�แหน่ง

	 ก�รทุจริตที่เกิดขึ้นทั้ง	๒	ระดับอ�จจะไม่ใช่ก�รทุจริตที่เป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจน	แต่จะแฝงตัว

อยู่ในรูปแบบต่�งๆ	ห�กไม่พิจ�รณ�ให้ดีแล้วอ�จมองได้ว่�ก�รกระทำ�ดังกล่�วไม่ใช่ก�รทุจริต	แต่แท้จริง

แล้วก�รกระทำ�นั้นเป็นก�รทุจริตอย่�งหนึ่ง	 และร้�ยแรงม�กพอที่จะส่งผลกระทบ	 และก่อให้เกิดคว�ม

เสียห�ยต่อสังคม	ประเทศช�ติได้เช่นกัน	ตัวอย่�งเช่น	ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นซึ่งผู้บังคับบัญช�ให้

คะแนนประเมนิพเิศษแก่ลกูนอ้งท่ีตนเองชอบ	ทำ�ใหไ้ด้รบัเงนิเดือนในอตัร�ทีส่งูกว�่คว�มเปน็จรงิท่ีบคุคล

นั้นควรจะได้รับ	เป็นต้น	ก�รกระทำ�ดังกล่�วถือเป็นคว�มผิดท�งวินัย	ซึ่งเจ้�หน้�ที่ของรัฐจะมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว	ซึ่งห�กเกิดกรณีดังกล่�วขึ้นเท่�กับ

ว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ทุจริตและประพฤติผิดประมวลจริยธรรมอีกด้วย

๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย

	 ก�รทุจริตที่เกิดข้ึนย่อมส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของประเทศ	 ห�กประเทศใดมีก�รทุจริตน้อย

จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี	 นักลงทุนมีคว�มต้องก�รที่จะม�ลงทุนในประเทศ	ซึ่งหม�ยถึง

เศรษฐกิจของประเทศจะส�ม�รถพัฒน�ไปได้อย่�งต่อเนื่อง	แต่ห�กมีก�รทุจริตเป็นจำ�นวนม�กนักธุรกิจ

ย่อมไม่กล้�ที่จะลงทุนในประเทศนั้นๆ	เนื่องจ�กต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ธุรกิจที่ม�กกว่�ปกติ	แต่ห�ก

ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจดังกล่�วได้ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคท่ีจะต้องซ้ือสินค้�และบริก�รท่ีมีร�ค�สูง	

หรืออีกกรณีหน่ึงคือก�รใช้สินค้�และบริก�รที่ไม่มีคุณภ�พ	 ดังนั้น	 จึงได้มีก�รวัดและจัดอันดับประเทศ

ต่�งๆ	เพื่อบ่งบอกถึงสถ�นก�รณ์ก�รทุจริต	ซึ่งก�รทุจริตที่ผ่�นม�นอกจ�กจะพบเห็นข่�วก�รทุจริตด้วย

ตนเอง	และผ่�นสื่อต่�งๆ	แล้ว	ยังมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับก�รยอมรับ	คือ	ตัวชี้วัดขององค์กร

เพือ่คว�มโปรง่ใสน�น�ช�ต	ิ(Transparency	International	:	TI)	ได้จดัอนัดบัดัชนีรบัรูก้�รทุจรติ  

ประจำ�ปี	๒๕๖๐	พบว่�	ประเทศไทยได้	๓๗	คะแนน	จ�กคะแนนเต็ม	๑๐๐	คะแนน	อยู่อันดับที่	๙๖	จ�ก

ก�รจัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ห�กเทียบกับปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้คะแนน	๓๕	คะแนน	

อยูล่ำ�ดบัที	่๑๐๑	เท�่กบัว�่ประเทศไทย	มคีะแนนคว�มโปรง่ใสดขีึน้	แตย่งัแสดงใหเ้หน็ว�่	ประเทศไทยยงั

มีก�รทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วน	โดยคะแนนของประเทศไทย

มีดังต�ร�งนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

	 และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอ�เซียน	จำ�นวน	๑๐	ประเทศ	เพื่อเปรียบเทียบดัชนีรับรู้

ก�รทจุรติ	ในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐	ประเทศสงิคโปรย์งัคงอนัดับหนึง่ในกลุม่อ�เซียนเชน่เดียวกบั	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	

ต�มต�ร�งด้�นล่�งนี้

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๖๓

๘๔

๘๐

๘๔

๗๘

๘๐

๘๘

๑๐๒

๘๕

๗๖

๑๐๑

๙๖

๑๖๓

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๐

๑๗๘

๑๘๓

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๕

๑๖๘

๑๗๖

๑๘๐

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

ปี พ.ศ. อันดับ จำานวนประเทศคะแนน

๒๕๔๗

๒๕๔๘

๖๔

๕๙

๑๔๖

๑๕๙

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๘๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)
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ตารางที่ ๒ แสดงดัชนีรับรู้การทุจริต ประจำาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน

 

	 ในก�รประเมินดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จะถูกประเมินจ�กแหล่งข้อมูล 

๙	แหล่ง	ครอบคลุมด้�นต่�งๆ	ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	ก�รเมือง	ก�รจัดก�รของรัฐบ�ล	คว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันระดับประเทศ	คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รรับรู้ก�รทุจริต	ประสิทธิภ�พของภ�ครัฐและภ�คเอกชน

ในก�รดำ�เนินง�นและก�รวัดด้�นคว�มเป็นประช�ธิปไตยของประเทศ	 โดยวัดจ�กคว�มคิดเห็นของ

ประช�ชนว่�ประเทศนั้นมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยม�กน้อยแค่ไหน	เช่น	ก�รมีส่วนร่วม	คว�มเป็นเอกฉันท์	

ก�รเลือกตั้ง	คว�มเท่�เทียม	คว�มเป็นเสรี	โดยทั้งหมดนี้จะใช้รูปแบบของก�รสอบถ�มจ�กนักลงทุนช�ว

ต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจในประเทศ

๑.๖ ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ

	 ก�รทุจริตมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุกๆ	ด้�น	เป็นพื้นฐ�นที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง

ของคนในช�ติ	 จ�กก�รเห็นประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ประโยชน์ของประเทศ	 ประช�ชนได้รับบริก�ร

ส�ธ�รณะหรอืสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกไมเ่ตม็ท่ีอย�่งท่ีควรจะเปน็	เงนิภ�ษขีองประช�ชนตกไปอยูใ่นกระเป�๋

ของผูท้จุรติ	และผลกระทบอืน่ๆ	อกีม�กม�ย	นอกจ�กนีแ้ล้ว	ห�กพิจ�รณ�ในแง่ก�รลงทนุจ�กต่�งประเทศ

๖

๗

๘

๙

๑๐

เวียดน�ม

ฟิลิปปินส์

พม่�

ล�ว

กัมพูช�

๓๕

๓๔

๓๐

๒๙

๒๑

๓๓

๓๕

๒๘

๓๐

๒๑

๓๑

๓๕

๒๒

๒๖

๒๑

ลำาดับประเทศ
ในอาเซียน

ประเทศ คะแนนปี ๒๕๖๐ คะแนนปี ๒๕๕๙ คะแนนปี ๒๕๕๘

๑

๒

๓

๔

๕

สิงคโปร์

บรูไน

ม�เลเซีย

อินโดนีเซีย

ไทย

๘๔

๖๒

๔๗

๓๗

๓๗

๘๔

๕๘

๔๙

๓๗

๓๕

๘๕

-

๕๐

๓๖

๓๘
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เพือ่ประกอบกจิก�รต�่งๆ	ภ�ยในประเทศ	พบว�่	นกัลงทนุต�่งประเทศจะมองว�่ก�รทจุรติถอืว�่เปน็ตน้ทนุ

อย�่งหนึง่	ซึง่นกัลงทนุจ�กต�่งประเทศจะใชป้ระก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนประกอบกบัปจัจัยด้�นอืน่	ๆ 	ท้ังนี	้

ห�กตน้ทนุทีต่อ้งเสยีจ�กก�รทจุรติมตีน้ทนุทีส่งู	นกัลงทนุจ�กต่�งประเทศอ�จพิจ�รณ�ตัดสินใจก�รลงทุน

ไปยงัประเทศอ่ืน	สง่ผลใหก้�รจ้�งง�น	ก�รสร�้งร�ยไดใ้หแ้กป่ระช�ชนลดลง	เมือ่ประช�ชนมีร�ยไดล้ดลง

กจ็ะสง่ผลตอ่ก�รจดัเกบ็ภ�ษอี�กรซึง่เป็นร�ยไดข้องรฐัลดลง	จงึสง่ผลต่อก�รจดัสรรงบประม�ณและ

ก�รพัฒน�ประเทศ

	 มห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทยไดส้ำ�รวจดัชนีสถ�นก�รณค์อร์รัปชนัไทยจ�กกลุ่มตัวอย�่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�รทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่�นม�	พบว่�	ผู้ที่ตอบว่�

รุนแรงเพิ่มขึ้นมี	๓๘%	รุนแรงเท่�เดิม	๓๐%	ส่วนส�เหตุก�รทุจริตอันดับหนึ่ง	คือ	กฎหม�ยเปิดโอก�ส

ใหเ้จ�้หน�้ทีใ่ชด้ลุพนิจิทีเ่อือ้ตอ่ก�รทจุรติ	อนัดบัสอง	คว�มไมเ่ขม้งวดของก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย	อนัดบัส�ม 

กระบวนก�รท�งก�รเมืองข�ดคว�มโปร่งใส	ตรวจสอบได้ย�ก	ส่วนรูปแบบก�รทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด	

อันดับหนึ่ง	คือ	ก�รให้สินบน	ของกำ�นัล	หรือร�งวัล	อันดับสอง	ก�รใช้ช่องโหว่ท�งกฎหม�ยเพื่อแสวงห�

ประโยชน์ส่วนตัว	อันดับส�ม	ก�รใช้ตำ�แหน่งท�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�ย

ที่	๕%	คว�มเสียห�ยจะอยู่ที่	๕๙,๖๑๐	ล้�นบ�ท	หรือ	๒.๑๙%	ของงบประม�ณ	และมีผลทำ�ให้อัตร�

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจลดลง	๐.๔๒%	แต่ห�กจ่�ยที่	๑๕%	คิดเป็นคว�มเสียห�ย	๑๗๘,๘๓๐	ล้�นบ�ท	

หรอื	๖.๕๗%	ของเงนิงบประม�ณ	และมผีลทำ�ใหเ้ศรษฐกจิลดลง	๑.๒๗%	โดยก�รลดก�รเรยีกเงนิสนิบน

ลงทุกๆ	๑%	จะทำ�ให้มูลค่�คว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริตลดลง	๑๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท

	 ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยง�นหลักที่ดำ�เนินก�ร

ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	คอื	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	

(สำ�นักง�น	ป.ป.ช.)	นอกจ�กนีย้งัมหีนว่ยง�นอืน่ท่ีมภี�รกิจในลกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกบัสำ�นกัง�น	

ป.ป.ช.	เชน่	สำ�นกัง�นก�รตรวจเงนิแผน่ดนิ	สำ�นักง�นผูต้รวจก�รแผน่ดนิ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกัน

และปร�บปร�มก�รทจุรติในภ�ครฐั	นอกจ�กนีย้งัมหีนว่ยง�นภ�คเอกชนทีใ่หค้ว�มรว่มมอืในก�รปอ้งกนั

และปร�บปร�มก�รทุจริตอีกหล�ยหน่วยง�น	 และสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มี

ก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	

๒๕๖๔)	เพื่อเป็นม�ตรก�รแนวท�งก�รดำ�เนินง�นทั้งของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	

	 กล่�วโดยสรุปปัญห�ก�รทุจริตก่อให้เกิดคว�มเสื่อมในด้�นสังคม	เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	

โดยมรีปูแบบทีซ่บัซอ้นย�กแกก่�รตรวจสอบม�กขึน้	ดังนัน้จึงควรใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัคว�มสำ�คญั	ประเภท	

ส�เหตแุละผลกระทบของก�รทจุรติ	รวมถงึสถ�นก�รณป์จัจบุนัเกีย่วกบัก�รทุจรติในประเทศไทย 

เพื่อให้รู้เท่�ทันสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว
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๑.๗ ทฤษฎ ีความหมาย และรปูแบบของการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

(Conflict of Interests)

	 คำ�ว่�	Conflict	of	 Interests	มีผู้ให้คำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยไว้หล�กหล�ย	เช่น	“ก�รขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม”	 หรือ	 “ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวม”	หรือ	“ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส�ธ�รณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล”	

หรือ	“ประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	“ผลประโยชน์ขัดกัน”	หรือบ�งท่�น

แปลว่�	“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	หรือ	“คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์”

	 ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	หรือท่ีเรียกว่�	 Conflict	 of	

Interests	 นั้นก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียมจ�รีตประเพณี	 หลักคุณธรรม	

จริยธรรม	กล่�วคือ	ก�รกระทำ�ใด	ๆ	ที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	

เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระทำ�	 แต่บุคคลแต่ละคน	 แต่ละกลุ่ม	 แต่ละสังคม	 อ�จเห็นว่�เร่ืองใด

เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่�งกันไป	หรือเมื่อเห็นว่�เป็นก�ร

ขัดกันแล้วยังอ�จมีระดับของคว�มหนักเบ�แตกต่�งกัน	อ�จเห็นแตกต่�งกันว่�เรื่องใดกระทำ�ได้กระทำ�

ไม่ได้แตกต่�งกันออกไปอีก	 และในกรณีท่ีมีก�รฝ่�ฝืนบ�งเรื่องบ�งคนอ�จเห็นว่�ไม่เป็นไร	 เป็นเรื่องเล็ก

น้อย	หรืออ�จเห็นเป็นเรื่องใหญ่	ต้องถูกประณ�ม	ตำ�หนิ	ติฉิน	นินท�	ว่�กล่�ว	ฯลฯ	แตกต่�งกัน

ต�มสภ�พของสังคม

	 โดยพืน้ฐ�นแล้ว	เรื่องก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

เป็นกฎศลีธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่�ฝืน	แต่เนื่องจ�กมีก�รฝ่�ฝืนกันม�กขึ้น 

และบุคคลผู้ฝ่�ฝืนก็ไม่มีคว�มเกรงกลัวหรือละอ�ยต่อก�รฝ่�ฝืนนั้น	สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียง

พอทีจ่ะมผีลเปน็ก�รห้�มก�รกระทำ�ดงักล�่ว	และในทีส่ดุเพ่ือหยดุยัง้เรือ่งดงักล่�วนี	้จงึมกี�รตร�กฎหม�ย

ท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รขดักนัแหง่ผลประโยชนม์�กขึน้ๆ	และเปน็เร่ืองทีสั่งคมใหค้ว�มสนใจม�กขึน้ต�มลำ�ดับ	

ส�ม�รถสรุปเป็นรูปภ�พได้ดังนี้

ภาพที่ ๑.๑	คว�มขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

	 ๑.๗.๑	 รูปแบบของก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 ก�รขัด

กนัระหว�่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวมมไีดห้ล�ยรปูแบบไมจ่ำ�กัดอยูเ่ฉพ�ะในรปูแบบของ

พื้นที่สีข�ว	แทน	ประโยชน์ส่วนรวม

พื้นที่สีดำ�	แทน	ประโยชน์ส่วนตน

พื้นที่สีเท�	เกิดจ�กก�รทับซ้อนของสีข�วและสีดำ�	

เป็นพื้นที่เกิด	“ก�รขัดกันระหว่�ง	

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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ตัวเงิน	หรอืทรพัยส์นิเท�่นัน้	แตร่วมถงึผลประโยชนอ์ืน่ๆ	ทีไ่มไ่ด้อยูใ่นรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสิ์นด้วย	

ทั้งนี้	John	Langford	และ	Kenneth	Kernaghan	ได้จำ�แนกรูปแบบของก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	๗	รูปแบบ	คือ

	 	 ๑.๗.๑.๑	ก�รรับผลประโยชน์ต่�ง	ๆ	(Accepting	benefits)	เช่น	ก�รรับของขวัญจ�ก

บรษิทัธรุกจิ	บรษิทัข�ยย�หรอือุปกรณ์ก�รแพทยส์นบัสนนุค�่เดนิท�งให้ผูบ้รหิ�รและเจ�้หน�้ทีไ่ปประชุม

เรื่องอ�ห�รและย�ที่ต่�งประเทศ	 หรือหน่วยง�นร�ชก�รรับเงินบริจ�คสร้�งสำ�นักง�นจ�กธุรกิจที่เป็น

ลกูค�้ของหนว่ยง�น	หรอืแมก้ระทัง่ในก�รใชง้บประม�ณของรฐัเพือ่จดัซือ้จดัจ�้งแลว้เจ้�หน�้ทีไ่ดร้บั

ของแถม	หรือประโยชน์อื่นตอบแทน	เป็นต้น

	 	 ๑.๗.๑.๒	ก�รทำ�ธุรกิจกับตนเอง	(Self	-	dealing)	หรือเป็นคู่สัญญ�	(Contracts)	

หม�ยถึงสถ�นก�รณ์ที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งส�ธ�รณะ	 มีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่ทำ�กับหน่วยง�นที่ตนสังกัด	

ตวัอย�่งเช่น	ก�รใชต้ำ�แหนง่หน�้ท่ีทำ�ใหห้นว่ยง�นทำ�สญัญ�	ซือ้สนิค�้จ�กบรษิทัของตนเอง	หรอืจ�้งบรษิทั

ของตนเป็นที่ปรึกษ�	หรือซื้อที่ดินของตนเองในก�รจัดสร้�งสำ�นักง�น	สถ�นก�รณ์เช่นนี้เกิดบทบ�ทที่

ขัดแย้ง	เช่น	เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ข�ยในเวล�เดียวกัน

	 	 ๑.๗.๑.๓	ก�รทำ�ง�นหลังจ�กออกจ�กตำ�แหนง่หน�้ทีส่�ธ�รณะหรอืหลงัเกษียณ

(Post	-employment)	หม�ยถึงก�รทีบุ่คคลล�ออกจ�กหนว่ยง�นของรัฐ	และไปทำ�ง�นในบรษิทัเอกชน

ที่ดำ�เนินธุรกิจประเภทเดียวกัน	 เช่น	ผู้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ขององค์ก�รอ�ห�รและย�	ล�ออกจ�กง�น

ร�ชก�รและไปทำ�ง�นในบรษิทัผลิตหรือข�ยย�	หรอืผู้บริห�รกระทรวงคมน�คมหลังเกษยีณออกไปทำ�ง�น

เป็นผู้บริห�รของบริษัทธุรกิจสื่อส�ร

	 	 ๑.๗.๑.๔	ก�รทำ�ง�นพิเศษ	(Outside	employment	or	moonlighting)	ในรูปแบบนี้

มีได้หล�ยลักษณะ	 เช่น	ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งส�ธ�รณะตั้งบริษัทดำ�เนินธุรกิจ	ที่เป็นก�รแข่งขันกับหน่วยง�น

หรือองค์ก�รส�ธ�รณะที่ตนสังกัด	 หรือก�รรับจ้�งเป็นท่ีปรึกษ�โครงก�ร	 โดยอ�ศัยตำ�แหน่งในร�ชก�ร

สร�้งคว�มน�่เชือ่ถอืว�่โครงก�รของผูว้�่จ�้งจะไมมี่ปญัห�ติดขัดในก�รพิจ�รณ�จ�กหนว่ยง�นท่ีท่ีปรึกษ�

สงักัดอยู	่หรอืในกรณทีีเ่ป็นผูต้รวจสอบบัญชขีองกรมสรรพ�กร	กร็บัง�นพเิศษเปน็ทีป่รกึษ�หรอืเปน็ผูท้ำ�

บัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ

	 	 ๑.๗.๑.๕	 ก�รรู้ข้อมูลภ�ยใน	 (Inside	 information)	 หม�ยถึง	 สถ�นก�รณ์ที่ผู้ดำ�รง

ตำ�แหนง่ส�ธ�รณะใชป้ระโยชนจ์�กก�รรูข้อ้มลูภ�ยในเพ่ือประโยชนข์องตนเอง	เช่น	ทร�บว�่มกี�รตัดถนน

ผ�่นบรเิวณใด	กจ็ะเข้�ไปซือ้ท่ีดนินัน้ในน�มของภรรย�	หรอืทร�บว�่จะมีก�รซ้ือข�ยทีดิ่นเพือ่ทำ�โครงก�ร

ของรัฐก็จะเข้�ไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งกำ�ไรและข�ยให้กับรัฐในร�ค�ที่สูงขึ้น

	 	 ๑.๗.๑.๖	ก�รใชท้รัพยส์นิของร�ชก�รเพ่ือประโยชนธุ์รกจิส่วนตวั	(Using	your	employer’s

	property	for	private	advantage)	เชน่	ก�รนำ�เครือ่งใชส้ำ�นกัง�นต�่งๆ	กลบัไปใชท้ีบ่�้น	ก�รนำ�รถยนต์

ร�ชก�รไปใช้ในง�นส่วนตัว	
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	 	 ๑.๗.๑.๗	ก�รนำ�โครงก�รส�ธ�รณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ท�งก�รเมือง	

(Pork	-	barreling)	เช่น	ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง	หรือก�รใช้

งบประม�ณส�ธ�รณะเพื่อห�เสียง

	 	 ๑.๗.๑.๘	ก�รใช้ตำ�แหนง่หน�้ทีแ่สวงห�ประโยชนแ์กเ่ครอืญ�ตหิรอืพวกพอ้ง	(Nepotism)	

หรืออ�จจะเรียกว่�ระบบอุปถัมภ์พิเศษ	เช่น	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�น�จหน้�ที่ทำ�ให้

หน่วยง�นของตนเข้�ทำ�สัญญ�กับบริษัทของพี่น้องของตน

	 	 ๑.๗.๑.๙	ก�รใช้อิทธิพลเข้�ไปมีผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่รัฐ	หรือหน่วยง�นของ

รัฐอื่น	(Influence)	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	เช่น	เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่

ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ	บัญช�ให้หยุดทำ�ก�รตรวจสอบบริษัทของเครือญ�ติของตน

	 ดงันัน้	จงึส�ม�รถสรปุรปูแบบของก�รกระทำ�ท่ีเข้�ข่�ยเปน็ก�รขัดกนัระหว�่งประโยชนส่์วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	(Conflict	of	Interest)	เป็น	๙	รูปแบบ	ดังภ�พ

ภาพที่ ๑.๒	ก�รกระทำ�ที่เข้�ข่�ยก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

การทำาธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

การทำางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)

การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ
(Post - employment)

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s property for private advantage)

การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
(Pork - barreling)

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(Influence)
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๑.๘ ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ

 ๑.๘.๑ การรับผลประโยชน์ต่างๆ	 น�ยสุจริต	 ข้�ร�ชก�รชั้นผู้ใหญ่	 ได้เดินท�งไปปฏิบัติ

ร�ชก�รในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งในวันดังกล่�ว	น�ยรวย	น�ยก	อบต.	ได้มอบง�ช้�งจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่	

น�ยสุจริต	เพื่อเป็นของที่ระลึก	น�ยสุจริตได้มอบง�นช้�งดังกล่�วให้หน่วยง�นต้นสังกัด	ตรวจสอบมูลค่�

พรอ้มทัง้ดำ�เนนิก�รให้ถกูตอ้งต�มระเบยีบและกฎหม�ย	แตต่อ่ม�	น�ยสจุรติ	พจิ�รณ�แลว้เหน็ว�่	ไมส่มควร

รับง�ช้�งดังกล่�วไว้	จึงเร่งให้หน่วยง�นต้นสังกัดคืนง�ช้�งให้แก่น�ยรวย	

	 ต�มพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	

๒๕๔๒	 ม�ตร�	 ๑๐๓	ประกอบประก�ศคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	ข้อ	๗	ประกอบข้อ	๕	(๒)	ได้กำ�หนดว่� 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใด	 ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุคคลอื่นที่มิใช่ญ�ติซึ่งมีมูลค่�เกินกว่�ส�ม

พันบ�ท	แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน	จะต้องแจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ก�รรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญช�	 หรือผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 หรือ

ประธ�นสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	หรอืประธ�นวฒุสิภ�	หรอืประธ�นสภ�ทอ้งถิน่แลว้แตก่รณ	ีในทนัททีีส่�ม�รถ

กระทำ�ได	้เพือ่ใหว้นิจิฉยัว�่มเีหตผุลคว�มจำ�เปน็	คว�มเหม�ะสม	และสมควรท่ีจะใหเ้จ้�หน�้ทีข่องรัฐผู้นัน้	

รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

	 เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปร�กฏว่�	เมื่อน�ยสุจริต	ข้�ร�ชก�รชั้นผู้ใหญ่	ได้รับง�ช้�งแล้ว	

ไดส้ง่ใหห้นว่ยง�นตน้สงักัดตรวจสอบมลูค�่พร้อมท้ังดำ�เนนิก�รให้ถกูตอ้งต�มระเบยีบและกฎหม�ย	

แต่ต่อม�น�ยสุจริต	พิจ�รณ�เห็นว่�	ไม่สมควรรับง�ช้�งดังกล่�วไว้	จึงส่งคืนให้น�ยรวยไป	โดยใช้ระยะเวล�

ในก�รตรวจสอบระเบียบแนวท�งปฏบัิติและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่คว�มรอบคอบ	และสง่คนืง�ช้�ง	

แก่น�ยรวยภ�ยใน	๓	วัน	จ�กข้อเทจ็จริง	จึงฟงัไดว่้�น�ยสจุรติมไิด้มเีจตน�หรอืมีคว�มประสงคท่ี์จะรบัง�ช้�ง

นั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่อย่�งใด	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 ๑.๘.๑.๑	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐรับของขวัญจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	เพื่อช่วยให้

บริษัทเอกชนร�ยนั้น	ชนะก�รประมูลรับง�นโครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐ

	 	 ๑.๘.๑.๒	ก�รทีบ่รษิทัแหง่หนึง่ใหข้องขวญัเปน็ทองคำ�มลูค่�ม�กกว่�	๑๐	บ�ท	แกเ่จ�้หน�้ที่

ในปทีีผ่�่นม�	และปีนีเ้จ�้หน�้ท่ีเร่งรดัคนืภ�ษใีห้กบับรษัิทนัน้เปน็กรณพีเิศษ	โดยลดัควิใหก้อ่นบรษิทัอืน่ๆ

เพร�ะค�ดว่�จะได้รับของขวัญอีก

	 	 ๑.๘.๑.๓	ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัไปเปน็คณะกรรมก�รของบริษทัเอกชน	หรือรัฐวสิ�หกจิ

และไดรั้บคว�มบนัเทงิในรปูแบบต�่ง	ๆ 	จ�กบรษิทัเหล�่นัน้	ซึง่มผีลตอ่ก�รใหค้ำ�วนิจิฉยัหรอืขอ้เสนอแนะ

ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์	ต่อบริษัทผู้ให้นั้น	ๆ

	 	 ๑.๘.๑.๔	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	 เมื่อต้อง

ทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น	ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปท�น	เนื่องจ�กรู้สึกว�่

ควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญม�
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 ๑.๘.๒ การทำาธรุกจิกบัตนเองหรอืเปน็คูสั่ญญา	นติิกร	ฝ�่ยกฎหม�ยและเรง่รดัภ�ษอี�กรค�้ง 

สำ�นกัง�นสรรพ�กรจงัหวดัในสว่นภูมภิ�คห�ร�ยไดพิ้เศษโดยก�รเปน็ตัวแทนข�ยประกันชวีติของบริษัท

เอกชน	ได้อ�ศัยโอก�สที่ตนปฏิบัติหน้�ที่	เร่งรัดภ�ษีอ�กรค้�งผู้ประกอบก�รร�ยหนึ่งห�ประโยชน์ให้แก่

ตนเองด้วยก�รข�ยประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดก�รของผู้ประกอบก�รดังกล่�ว	 รวมทั้งพนักง�นของผู้

ประกอบก�รนัน้อกีหล�ยคน	ในขณะทีต่นกำ�ลงัดำ�เนนิก�รเร่งรัดภ�ษอี�กรค�้ง	พฤติก�รณข์องเจ้�หน�้ที่

ดงักล่�วเป็นก�รอ�ศยัตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�รของตนห�ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง	เปน็คว�มผดิวนิยัอย�่ง

ไม่ร้�ยแรง	 ต�มม�ตร�	๘๓	 (๓)	 ประกอบม�ตร�	๘๔	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข�้ร�ชก�รพลเรือน	

พ.ศ.	๒๕๕๑	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 ๑.๘.๒.๑	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งทำ�สัญญ�ให้หน่วยง�นต้นสังกัด

ซื้อคอมพิวเตอร์สำ�นักง�นจ�กบริษัทของครอบครัวตนเอง	หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

	 	 ๑.๘.๒.๒	ผู้บริห�รหน่วยง�นทำ�สัญญ�เช่�รถไปสัมมน�และดูง�นกับบริษัท	ซึ่งเป็นของ

เจ้�หน้�ที่หรือบริษัทที่ผู้บริห�รมีหุ้นส่วนอยู่

	 	 ๑.๘.๒.๓	ก�รทีผู่ต้รวจสอบบญัชภี�ครฐัรบัง�นพเิศษเปน็ทีป่รกึษ�	หรือเปน็ผูท้ำ�บญัชี

ให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ

	 	 ๑.๘.๒.๔	ภรรย�อดีตน�ยกรัฐมนตรี	ประมูลซื้อที่ดินย่�นถนนรัชด�ภิเษกใกล้กับ

ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย	จ�กกองทนุเพือ่ก�รฟืน้ฟแูละพฒัน�ระบบสถ�บนัก�รเงนิในก�รกำ�ดแูล

ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 กระทรวงก�รคลัง	 โดยอดีตน�ยกรัฐมนตรี	 ซ่ึงในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่ง

น�ยกรัฐมนตรใีนฐ�นะเจ�้พนกัง�นมหีน�้ทีด่แูลกจิก�รของกองทนุฯ	ไดล้งน�มยนิยอมในฐ�นะคู่สมรส

ให้ภรรย�ประมูลซื้อที่ดินและทำ�สัญญ�ซื้อข�ยที่ดิน	ส่งผลให้เป็นคู่สัญญ�หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญ�

ซือ้ท่ีดนิโฉนดแปลงดังกล�่ว	อันเป็นก�รขัดกนัระหว่�งประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม	เปน็ก�ร

ฝ�่ฝนืตอ่กฎหม�ย	มคีว�มผดิต�มพระร�ชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว�่ด้วยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๐๐	(๑)

 ๑.๘.๓ การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

อดีตผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแห่งหน่ึงเพิ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปทำ�ง�นเป็นที่ปรึกษ�ในบริษัทผลิตหรือ

ข�ยย�	โดยใชอ้ทิธพิลจ�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหนง่ในโรงพย�บ�ลดงักล�่ว	ใหโ้รงพย�บ�ลซ้ือย�จ�กบริษัท

ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษ�อยู่	พฤติก�รณ์เช่นนี้มีมูลคว�มผิดทั้งท�งวินัยและท�งอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�หน้�ที่ของ

รฐัปฏิบติัหรอืละเวน้ก�รปฏบิตัอิย�่งใดในพฤตกิ�รณท์ีอ่�จทำ�ใหผู้อ้ืน่เชือ่ว�่ตนมตีำ�แหนง่หรอืหน�้ที	่

ทัง้ทีต่นมไิดม้ตีำ�แหนง่หรอืหน้�ท่ีนัน้	เพือ่แสวงห�ประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหม�ยสำ�หรบัตนเอง

หรอืผูอ้ืน่	ต�มพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	 

ม�ตร�	๑๒๓	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๓.๑	 ก�รท่ีผู้บริห�รหรือเจ้�หน้�ท่ีขององค์กรด้�นเวชภัณฑ์และสุขภ�พออก

จ�กร�ชก�รไปทำ�ง�นในบริษัทผลิตหรือข�ยย�
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	 	 	 ๑.๘.๓.๒	ก�รที่ผู้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่

เคยดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยง�นรัฐ	รับเป็นที่ปรึกษ�ให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประส�นง�น	โดยอ้�งว่�

จะได้ติดต่อกับหน่วยง�นรัฐได้อย่�งร�บรื่น

	 	 	 ๑.๘.๓.๓	 ก�รว่�จ้�งเจ้�หน้�ที่ผู้เกษียณม�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งเดิมที่หน่วยง�นเดิม

โดยไม่คุ้มค่�กับภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ย

 ๑.๘.๔ การทำางานพิเศษ	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ษี	 ๖	 สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วน

ภมิูภ�ค	ไดจั้ดตัง้บรษิทัรบัจ�้งทำ�บัญชแีละใหค้ำ�ปรกึษ�เกีย่วกบัภ�ษแีละมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกบับรษิทั	

โดยรบัจ�้งทำ�บญัชแีละย่ืนแบบแสดงร�ยก�รให้ผูเ้สยีภ�ษใีนเขตจงัหวดัทีร่บัร�ชก�รอยูแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีง 

กลบัมีพฤติก�รณ์ช่วยเหลือผู้เสียภ�ษีให้เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มเป็นจริง	และรับเงินค่�ภ�ษีอ�กรจ�ก

ผู้เสียภ�ษีบ�งร�ยแล้ว	 มิได้นำ�ไปยื่นแบบแสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีให้	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�ว	

เป็นก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับกรมสรรพ�กรว่�ด้วยจรรย�ข้�ร�ชก�ร	กรมสรรพ�กร	พ.ศ.	๒๕๕๙	

ข้อ	 ๙	 (๗)	 (๘)	 และอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รของตน	 ห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 เป็นคว�มผิดวินัย

อย่�งไม่ร้�ยแรงต�มม�ตร�	๘๓	(๓)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อีกทั้ง

เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รโดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ท�งร�ชก�รโดยร้�ยแรง	และปฏิบัติ

หน้�ที่ร�ชก�รโดยทุจริต	และยังกระทำ�ก�รอันได้ชื่อว่�เป็นผู้ประพฤติชั่ว	อย่�งร้�ยแรงเป็นคว�มผิดวินัย

อย่�งร้�ยแรง	ต�มม�ตร�	๘๕	(๑)	และ	(๔)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	

มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๔.๑	ก�รทีเ่จ้�หน�้ทีข่องรัฐอ�ศยัตำ�แหน่งหน้�ท่ีท�งร�ชก�รรับจ้�งเปน็ท่ีปรึกษ�

โครงก�ร	เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่�จ้�งนั้นมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�บริษัทคู่แข่ง

  	 ๑.๘.๔.๒	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นอย่�งเต็มที่	

แต่เอ�เวล�ไปรับง�นพิเศษอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นต�มกฎหม�ย

 ๑.๘.๕ การรู้ข้อมูลภายใน	น�ยช่�ง	๕	แผนกชุมส�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่	องค์ก�รโทรศัพท์

แห่งประเทศไทย	ได้นำ�ข้อมูลเลขหม�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	๔๗๐	MHZ	และระบบปลดล็อคไปข�ย

ให้แก่ผู้อื่น	จำ�นวน	๔๐	หม�ยเลข	 เพื่อนำ�ไปปรับจูนเข้�กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำ�ไปใช้รับจ้�งให้บริก�ร

โทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติชี้มูลคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	

๑๕๑	ม�ตร�	๑๕๗	และ	ม�ตร�	๑๖๔	และมีคว�มผิดวินัย	ข้อบังคับองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ว่�ด้วยก�รพนักง�น	พ.ศ.	๒๕๓๖	ข้อ	๔๔	และ	๔๖	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๕.๑	ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัทร�บขอ้มลูโครงก�รตดัถนนเข�้หมูบ่�้น	จงึบอกให้

ญ�ติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รดังกล่�ว	เพื่อข�ยให้กับร�ชก�รในร�ค�ที่สูงขึ้น

	 	 	 ๑.๘.๕.๒	 ก�รที่เจ้�หน้�ท่ีหน่วยง�นผู้รับผิดชอบโครงข่�ยโทรคมน�คมทร�บ

ม�ตรฐ�น	(Spec)	วสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใชใ้นก�รว�งโครงข�่ยโทรคมน�คม	แลว้แจง้ขอ้มูลใหก้บับรษิทัเอกชน

ที่ตนรู้จัก	เพื่อให้ได้เปรียบในก�รประมูล
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 ๑.๘.๖ การใชท้รพัยสิ์นของราชการเพือ่ประโยชนส์ว่นตน	คณบดคีณะแพทยศ์�สตร	์

ใชอ้ำ�น�จหน้�ทีโ่ดยทจุรติ	ดว้ยก�รสัง่ใหเ้จ�้หน�้ทีน่ำ�เก�้อีพ้ร้อมผ�้ปลอกคมุเก�้อี	้เครือ่งถ�่ยวิดโีอ	เครือ่ง

เล่นวิดีโอ	 กล้องถ่�ยรูป	 และผ้�เต็นท์	 นำ�ไปใช้ในง�นมงคลสมรสของบุตรส�ว	 รวมทั้งรถยนต์	 รถตู้ส่วน

กล�ง	เพือ่ใชร้บัสง่เจ�้หน�้ทีเ่ข�้ร่วมพิธ	ีและขนย�้ยอปุกรณท์ัง้ทีบ่�้นพกัและง�นฉลองมงคลสมรสท่ีโรงแรม	

ซึง่ลว้นเปน็ทรพัยส์นิของท�งร�ชก�ร	ก�รกระทำ�ของจำ�เลยนบัเปน็ก�รใชอ้ำ�น�จโดยทุจริต	เพ่ือประโยชน์

ส่วนตนอันเป็นก�รเสียห�ยแก่รัฐ	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ได้ช้ีมูลคว�มผิดวินัยและอ�ญ�	 ต่อม�เรื่องเข้�สู่

กระบวนก�รในชั้นศ�ล	 ศ�ลพิเคร�ะห์พย�นหลักฐ�นโจทก์แล้วเห็นว่�ก�รกระทำ�ของจำ�เลย	 เป็นก�รทุจริต

ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ซื้อทำ�จัดก�รหรือรักษ�ทรัพย์ใด	ๆ	ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่ง

โดยทจุริตอันเปน็ก�รเสยีห�ยแกร่ฐัและเปน็เจ�้พนักง�นปฏบิตัหิน�้ท่ีโดยมชิอบ	ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ม�ตร�	๑๕๑	และ	๑๕๗	จึงพิพ�กษ�ให้จำ�คุก	๕	ปี	และปรับ	๒๐,๐๐๐	บ�ท	คำ�ให้ก�รรับส�รภ�พ

เป็นประโยชน์แกก่�รพิจ�รณ�คดี	ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง	คงจำ�คุกจำ�เลยไว้	๒	ปี	๖	เดือนและปรับ	๑๐,๐๐๐	บ�ท 

มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๖.๑	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ผู้มีหน้�ที่ขับรถยนต์ของส่วนร�ชก�ร	 นำ�นำ้�มัน	

ในรถยนต์ไปข�ย	และนำ�เงินม�ไว้ใช้จ่�ยส่วนตัวทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ	 เพื่อซื้อนำ้�มันรถ

ม�กกว�่ทีค่วรจะเปน็พฤตกิรรมดงักล�่วถอืเปน็ก�รทจุริต	เบียดบงัผลประโยชนข์องส่วนรวมเพ่ือประโยชน์

ของตนเอง	และมีคว�มผิดฐ�นลักทรัพย์

	 	 	 ๑.๘.๖.๒	ก�รที่เจ้�หน้�ที่รัฐ	ผู้มีอำ�น�จอนุมัติให้ใช้รถร�ชก�รหรือก�รเบิกจ่�ย	

ค่�นำ้�มันเชื้อเพลิง	นำ�รถยนต์ของส่วนร�ชก�รไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

 ๑.๘.๗ การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

น�ยกองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บลแหง่หนึง่ร่วมกบัพวก	แกไ้ขเปล่ียนแปลงร�ยละเอยีดโครงก�รปรับปรุงและ

ซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่	ในตำ�บลที่ตนมีฐ�นเสียงโดยไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสภ�ฯ	และตรวจรับง�น

ทัง้ทีไ่มถ่กูตอ้งต�มแบบรปูร�ยก�รท่ีกำ�หนด	รวมท้ังเมือ่ดำ�เนนิก�รแลว้เสรจ็ไดต้ดิป�้ยชือ่ของตนและพวก	

ก�รกระทำ�ดังกล่�วมีมูลเป็นก�รกระทำ�ก�รฝ�่ฝืนต่อคว�มสงบเรียบร้อย	 หรือสวัสดิภ�พของประช�ชน	

หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�ม	 หรือปฏิบัติก�รไม่ชอบด้วยอำ�น�จหน้�ท่ี	 มีมูลคว�มผิดท้ังท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง

และท�งอ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ให้ผู้มีอำ�น�จ 

แต่งตั้งถอดถอน	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งทร�บ	มีคว�มผิดดังนี้

	 	 	 ๑.๘.๗.๑	ก�รที่นักก�รเมืองในจังหวัด	ขอเพิ่มงบประม�ณเพื่อนำ�โครงก�รตัดถนน	

สร้�งสะพ�นลงในจังหวัด	โดยใช้ชื่อหรือน�มสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพ�น

	 	 	 ๑.๘.๗.๒	ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงในพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง

 ๑.๘.๘ การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ	พนักง�นสอบสวนละเว้น

ไม่นำ�บันทึกก�รจับกุมที่เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุดจับกุม	 ทำ�ขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้�สำ�นวน	 แต่กลับเปล่ียน

บันทึกและแก้ไขข้อห�ในบันทึกก�รจับกุม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องห�ซ่ึงเป็นญ�ติของตนให้รับโทษน้อยลง	

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�แล้วมีมูลคว�มผิดท�งอ�ญ�และท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง
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 ๑.๘.๙  การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น

	 	 	 ๑.๘.๙.๑	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในฐ�นะผู้บริห�ร	 เข้�แทรกแซงก�ร

ปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่	ให้ปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	และกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนจริยธรรม	

	 	 	 ๑.๘.๙.๒	น�ยเอ	เป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�รแห่งหนึ่งในจังหวัด	รู้จักสนิทสนมกับ	

น�ยบี	หัวหน้�ส่วนร�ชก�รอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	น�ยเอ	จึงใช้คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวฝ�กลูกช�ย	

คือ	น�ยซี	เข้�รับร�ชก�รภ�ยใต้สังกัดของน�ยบี

 ๑.๘.๑๐ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ 

ก�รเดินท�งไปร�ชก�รต่�งจังหวัดโดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนคน	 จำ�นวนง�น	 และจำ�นวนวันอย่�งเหม�ะสม	

อ�ทิ	เดินท�งไปร�ชก�รจำ�นวน	๑๐	วัน	แต่ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นจริงเพียง	๖	วัน	โดยอีก	๔	วัน	เป็นก�ร

เดินท�งท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�งๆ

	 	 	 ๑.๘.๑๐.๑	เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวล�ในร�ชก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่	เนื่องจ�ก

ต้องก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	เพร�ะส�ม�รถเบิกเงินงบประม�ณค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอก

เวล�ร�ชก�รได้

	 	 	 ๑.๘.๑๐.๒	เจ้�หน้�ที่ของรัฐลงเวล�ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	โดยมิได้อยู่ปฏิบัติ

ง�นในช่วงเวล�นั้นอย่�งแท้จริง	แต่กลับใช้เวล�ดังกล่�วปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

สรุป

	 ปัญห�ก�รทุจริตเป็นปัญห�ที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจ	สังคม	ก�รเมือง	มีคว�มซับซ้อนย�กแก่ก�รตรวจสอบม�กขึ้น	มีรูปแบบเกิดขึ้นม�กม�ย	และ

ม�จ�กหล�ยส�เหตุทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภ�ยนอก	ในปี	พ.ศ.๒๕๖๐	ประเทศไทยถูกจัดอันดับ

ดัชนีรับรู้ก�รทุจริต	อยู่อันดับที่	๙๖	จ�กก�รจัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ซึ่งแสดงให้เห็นว่�	

ประเทศไทยยังมีก�รทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วน
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ก�รรับผลประโยชน์ต่�งๆ	(Accepting	benefits)๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

ก�รทำ�ธุรกิจกับตนเอง	(Self	-	dealing)	หรือเป็นคู่สัญญ�	(Contracts)

ก�รทำ�ง�นพิเศษ	(Outside	employment	or	moonlighting)

ก�รรู้ข้อมูลภ�ยใน	(Inside	information)

ก�รใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่แสวงห�ผลประโยชน์แก่เครือญ�ติหรือพวกพ้อง	(Nepotism)

ก�รทำ�ง�นหลังจ�กออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ส�ธ�รณะ	หรือหลังเกษียณ
(Post	-	employment)

ก�รใช้ทรัพย์สินของร�ชก�รเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
(Using	your	employer’s	property	for	private	advantage)

ก�รนำ�โครงก�รส�ธ�รณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ท�งก�รเมือง
(Pork	-	barreling)

ก�รใช้อิทธิพลเข้�ไปมีผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่รัฐหรือหน่วยง�นของรัฐอื่น
(Influence)

ทุจริต

ปรับฐานการคิด ต้านทุจริต

ส่วนตนและส่วนรวม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

ชุดวิชา วัยใสใจสะอาด
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สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในภูมิภาคอาเซียน

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๖๓

๘๔

๘๐

๘๔

๗๘

๘๐

๘๘

๑๐๒

๘๕

๗๖

๑๐๑

๙๖

๑๖๓

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๐

๑๗๘

๑๘๓

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๕

๑๖๘

๑๗๖

๑๘๐

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๓๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๕๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๔๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๘	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๕	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

๓๗	(คะแนนเต็ม	๑๐๐)

ปี พ.ศ. อันดับ จำานวนประเทศคะแนน
๒๕๔๗

๒๕๔๘

๖๔

๕๙

๑๔๖

๑๕๙

๓.๖๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

๓.๘๐	(คะแนนเต็ม	๑๐)

ลำาดับประเทศในอาเซียน 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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ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ในภูมิภาคอาเซียน

พื้นที่สีข�ว	แทน	ประโยชน์ส่วนรวม

พื้นที่สีดำ�	แทน	ประโยชน์ส่วนตน

พื้นที่สีเท�	เกิดจ�กก�รทับซ้อนของสีข�วและสีดำ�	

เป็นพื้นที่เกิด	“ก�รขัดกันระหว่�ง	

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๑.	สูญเสียภ�ษีที่จะนำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ประเทศ

๒.	นักลงทุนจ�กต่�งประเทศจะใช้ประก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุน

				เพร�ะก�รทุจริตถือเป็นต้นทุนอย่�งหนึ่ง

๓.	อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิตลดลง

การทุจริต

ส่งผลต่อประเทศอย่างไร

ผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา ปรับฐานความคิด ต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

(การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม)

ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

เตือน	 สั่งเก็บโต๊ะร้�นผัด

ไทยประตูผี

บังคับใช้วันแรก	พ.ร.บ.	

ห้�มขอท�น	ผิดโทษอ�ญ�

อวส�นแผงค�้รมิท�งหลวง	

ลั่น	ภ�ยใน	๒	ปี	รื้อเกลี้ยง

แก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขก

ทำ�รถติด-ผิดกฎหม�ย

๑

๒

๓

๔

ข่�ว

(วิดีทัศน์)

วีดีโอ

ข่�ว

ข่�ว

๓.๑๘	น�ที

๓.๕๑	น�ที

-

-

เรื่องเกี่ยวกับร้�นผัดไทยว�ง

โต๊ะ	เก้�อี้	บนท�งเท้�

พ.ร.บ.	 ควบคุมขอท�นฉบับ

ใหม่มีผลบังคับใช้	 ๒๘	 ก.ค.	

๕๙	 ระบุ ว่ � 	 ขอท�นผิด

กฎหม�ย	 มีโทษอ�ญ�	 คน

ขอท�นจำ�คุก	๑	 เดือน	ปรับ

ไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	บ�ท	หรือ

ทั้งจำ�ทั้งปรับ	 ส่วนแสวงห�

ผลประโยชน์จ�กก�รขอท�น	

มีโทษจำ�คุก	 ๓	 ปี	 หรือทั้งจำ�

ทั้งปรับ	 ก�รให้เงินขอท�น	

จงึเปน็ก�รสนบัสนนุใหค้นทำ�

ผดิกฎหม�ย	และอ�จเปน็ชอ่ง

ท�งค้�มนุษย์ได้

กรมท�งหลวงมีนโยบ�ยจัด

ระเบียบแผงค้�และสิ่งปลูก

สร้�งที่รุกลำ้�ท�งหลวงทั่ว

ประเทศ	ทัง้แผงถ�วร	คอื	ข�ย

ตลอดทั้งปี	และแผงชั่วคร�ว

นักเร่ข�ยกล้วยทอดลงม�เร่

ข�ยบนถนน	เปน็ก�รกดีขว�ง

ก�รจร�จร	 สร้�งคว�มเดือด

ร้อนกับผู้ใช้ถนน	 ท�งเท้�ใน

เขตน�งเลิ้ง
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

ตะลึง	 เบญจมฯเมืองคอน

ขึ้นป้�ยยกเลิกเด็กฝ�กเข้�

เรียน

เด็กโรงเรียนเบญจมร�ชู

ทิศนครศรีฯ	 คะแนนสอบ

สูงสุด	ติดนิเทศฯจุฬ�

ประมวลจริยธรรม

ข้�ร�ชก�รพลเรือน

MOST	–The	Bridge

๕

๖

๗

๘

ข่�ว

ข่�ว

เอกส�ร

วีดีโอ

(๔	แบบ)

-

-

-

๖.๓๕	น�ที

๘.๔๕	น�ที

๓๓	น�ที

กรณีท่ีโรงเรียนเบญจมร�ชู

ทิศ	 จ.นครศรีธรรมร�ช	 ขึ้น

ป้�ยขน�ดใหญ่หน้�โรงเรียน	

โดยมีข้อคว�มเขียนระบุ	 ปี

ก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 ร่วมยก

ระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

พัฒน�โรงเรียนสู่คว�มเป็น

เลิศ	ยกเลิกเด็กฝ�กเข้�เรียน

เด็กโรงเรียนเบญจมร�ชูทิศ

นครศรีฯ	 คะแนนสอบสูงสุด	

ติด นิ เทศฯจุฬ�	 เป็นก�ร

ยกเลิกเด็กฝ�กเข้�เรียน

ป ร ะม วลจ ริ ย ธ ร ร มขอ ง

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 โดย

เฉพ�ะข้อ	 ๖	 ข้�ร�ชก�ร

ต้องละเว้นจ�กก�รแสวง

ประโยชน์ที่มิชอบโดยอ�ศัย

ตำ �แหน่ งหน้ �ที่ 	 และ ไ ม่

กระทำ�ก�รอันเป็นก�รขัดกัน

ระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม

เรื่องเกี่ยวกับพนักง�นก�ร

รถ ไฟ 	 ผู้ ซึ่ ง มีหน้ �ที่ ดู แล

สะพ�นรถไฟ	 วันหนึ่งเข�ได้

พ�ลูกช�ยม�ท่ีทำ�ง�น	 ขณะ

น้ันมีรถไฟขบวนหน่ึงกำ�ลัง

วิ่งเข้�ม�ใกล้สะพ�น	 ลูกช�ย

เห็นรถไฟกำ�ลังม�แต่มองไม่

เห็นพ่อ	 จึงวิ่งไปที่สะพ�น

เพื่อที่จะดึงคันโยกให้สะพ�น

ลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่�น	 แต่
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพิ่มพลังพลเมืองปฏิ รูป

ประเทศป้องกันและปร�บ

ปร�มก�รทุจริต

คุยกับ	 ป.ป.ช.	 ตอน	 ผล

ประโยชน์ทับซ้อน

รู้ทันกัน โกง 	 ตอน	 ผล

ประโยชน์ทับซ้อน

๙

๑๐

๑๑

๑๒

วิดีโอ

วิดีโอ

วิดีโอ

๕.๔๔	น�ที

๔.๕๒	น�ที

๓๐.๔๕	น�ที

๕.๓๗	น�ที

เกิดพลัดตกลงไปใต้สะพ�น	

ซึ่งขณะน้ันพนักง�นฯ	 มอง

เห็นลูกช�ยของตนเองตกไป

ใต้สะพ�น	 และรถไฟว่ิงใกล้

จะถึงสะพ�น	 จึงเป็นวิน�ทีที่

ต้องตัดสินใจว่�	จะดึงคันโยก

ใหส้ะพ�นลง	หรอืจะไมดึ่งคัน

โยกให้สะพ�นลง

ก�รอธิบ�ยถึงก�รเกิดผล

ประโยชน์ทับซ้อน	 รูปแบบ

ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่

เกิดขึ้น

ภ�พรวมของก�รคอร์รัปชัน

ในประเทศไทย	 ส�เหตุ	 และ

ปัจจัยที่ ส่ งผลให้ เกิดก�ร

คอร์รัปชัน	 เช่น	 ก�รจัดซ้ือ	

ก�รจัดจ้�ง	 และก�รป้องกัน

ก�รคอร์รัปชัน

จุดเริ่มต้นของก�รทุจริต	ก�ร

ยกตวัอย�่งกรณผีลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น โ ดย 	 ผอ . สปจ .

นครปฐม	เป็นผู้ให้คว�มรู้

อธิบ�ยถึงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน	 แนวคิดและรูปแบบ

ตลอดจนตัวอย่�งที่เกิดข้ึน

ในประเทศไทยเพื่อนำ�ม�

ประกอบก�รอธิบ�ยซึ่งผล

ประโยชน์ทับซ้อน
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ชื่อเรื่องที่ ประเภท ระยะเวลา เนื้อเรื่อง QR Code

รู้ทันกันโกง	 ตอน	 หยุด

ทุจริตหยุดทำ�ล�ยช�ติ

๑๓ วิดีโอ ๓.๓๒	น�ที คว�มหม�ยและผลของก�ร

ทุจริตที่มีผลต่อก�รทำ�ล�ย

ตนเอง	และส่วนรวม








