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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๒  เรื่อง	คว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

สาระสำาคัญ

	 วิช�นี้เป็นก�รเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	คว�ม

เปน็พลเมอืงทีไ่มท่นตอ่ก�รทจุรติ	ก�รแสดงออกถงึก�รไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	กรณศีกึษ�ปร�กฏก�รณท์ีเ่กดิขึน้

ในประเทศและต่�งประเทศ	 ท่ีสะท้อนถึงคว�มอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 เพ่ือให้ผู้เรียนส�ม�รถ

นำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�งถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.		 เพือ่เสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	ก�รนำ�ไปใช	้ก�รวเิคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์และก�รประเมนิ

เกี่ยวกับคว�มไม่ทนและคว�มอ�ยต่อก�รทุจริต

	 ๒.	 เพือ่ส�ม�รถถ่�ยทอดองคค์ว�มรูอ้ย�่งถกูต้องในเร่ืองคว�มอ�ยและคว�มไมท่นต่อก�ร

ทุจริตให้ผู้เรียนนำ�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
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					 ๓.		คว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

											 	 -	แนวคิดเกี่ยวกับคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต

					 ๔.		ตวัอย�่งคว�มอ�ยและคว�มไมท่นตอ่ก�รทจุริต	ก�รแสดงออกถงึก�รไมท่นตอ่ก�รทจุรติ

	 ๕.		ลงโทษท�งสังคม

	 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)
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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

 เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๒.๒  เรื่อง	คว�มละอ�ยและคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริต	 	 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา

๑. การทุจริต
	 ปัญห�ก�รทุจริต	เป็นปัญห�ที่สำ�คัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ปัญห�
ก�รทจุรติจะทำ�ใหเ้กดิคว�มเสือ่มในด้�นต่�ง	ๆ 	เกิดข้ึน	ท้ังสงัคม	เศรษฐกจิ	ก�รเมอืง	และนบัวันปญัห�ดงักล�่ว
กจ็ะรนุแรงม�กขึน้	และมรีปูแบบก�รทจุรติทีซ่บัซอ้น	ย�กแกก่�รตรวจสอบม�กข้ึน	จ�กเดิมท่ีกระทำ�เพยีง
สองฝ่�ย	ปัจจุบันก�รทุจริตจะกระทำ�กันหล�ยฝ่�ย	ทั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	และ
เอกชน	โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่	ๆ 	คือ	ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์	ซึ่งทั้งสองฝ่�ยนี้จะมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน	ตร�บใดที่ผลประโยชน์สมเหตุสมผลต่อกัน	ก็จะนำ�ไปสู่ปัญห�ก�รทุจริตได้	บ�งครั้ง
ผู้ที่รับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน	โดยผู้รับผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์	คือ
 ผู้รับผลประโยชน์	จะเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รกระทำ�	ก�รดำ�เนินก�ร
ต่�ง	ๆ	และรับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รเรียกรับประโยชน์โดยตรง	
ก�รกำ�หนดระเบียบหรือคุณสมบัติที่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง
 ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น	ภ�คเอกชน	โดยก�รเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	
เงิน	สิทธิพเิศษอื่น	ๆ 	เพื่อจูงใจให้นักก�รเมือง	เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	กระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง
ในตำ�แหน่งหน้�ที่	ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�วเป็นก�รกระทำ�ที่ฝ่�ฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหม�ย	เป็นต้น
 ๑.๑ ทุจริต คืออะไร
 คำ�ว�่ทจุรติ	มกี�รใหค้ว�มหม�ยไดม้�กม�ยหล�กหล�ย	ขึน้อยูก่บัว�่จะมกี�รใหค้ว�มหม�ย
ดงักล่�วไว้ว่�อย�่งไร	โดยทีค่ำ�ว�่ทจุรตินัน้	จะมกี�รให้คว�มหม�ยโดยหนว่ยง�นของรฐั	หรอืก�รใหค้ว�มหม�ย
โดยกฎหม�ยซึง่ไมว่่�จะเปน็ก�รใหค้ว�มหม�ยจ�กแหลง่ใด	เนือ้ห�สำ�คญัของคำ�ว�่ทจุรติกย็งัคงมคีว�มหม�ย
ทีส่อดคลอ้งกันอยู่	นัน่คอื	ก�รทุจรติเปน็สิง่ทีไ่มด่	ีมกี�รแสวงห�หรอืเอ�ผลประโยชนข์องสว่นรวม	ม�เปน็ของสว่นตวั	
ทัง้ๆ	ทีต่นเองไมไ่ดม้สีทิธใินสิง่	ๆ 	นัน้	ก�รยดึถอืเอ�ม�ดงักล�่วจงึถอืเปน็สิง่ทีผ่ดิทัง้ในแงข่องกฎหม�ยและศลีธรรม
 ในแง่ของกฎหม�ยนั้น	ประเทศไทยได้มีก�รกำ�หนดถึงคว�มหม�ยของก�รทุจริตไว้หลักๆ	
ในกฎหม�ย	๒	ฉบับ	คือ
 ประมวลกฎหมายอาญา	ม�ตร�	๑	(๑)	“โดยทุจริต”	หม�ยถึง	“เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น” 
 พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ.๒๕๖๑	ม�ตร�	๔	คำ�ว�่	“ทจุรติต่อหน�้ที”่	หม�ยถงึ	“ปฏบิตัหิรอืละเวน้ก�รปฏบิตัอิย�่งใดในตำ�แหนง่
หรือหน้�ที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์	 ท่ีอ�จทำ�ให้ผู้อื่นเช่ือว่�มีตำ�แหน่ง
หรือหน้�ที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	หรือใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	ทั้งนี้	 เพื่อแสวงห�
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น”	
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 นอกจ�กน้ี	 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�อังกฤษ	คำ�ว่�ทุจริตจะตรงกบัคำ�ว�่	Corruption	(คอรร์ปัชัน)	โดยในประเทศไทย
มักมีก�รกล่�วถึงคำ�ว่�คอร์รัปชันม�กกว่�ก�รใช้คำ�ว่�ทุจริต	โดยก�รทุจริตนี้ส�ม�รถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่�
จะเป็นหน่วยง�นร�ชก�ร	 หน่วยง�นของเอกชน	 ห�กเกิดกรณีก�รยึดเอ�	 ถือเอ�ซึ่งประโยชน์ส่วนตน
ม�กกว�่สว่นรว่ม	ไมค่ำ�นงึถงึว�่สิง่	ๆ 	นัน้เปน็ของตนเอง	หรือเปน็สิทธทิีต่นเองควรจะได้ม�หรือไมแ่ล้วนัน้
ก็จะเรียกได้ว่�เป็นก�รทุจริต	 เช่น	ก�รทุจริตในก�รเบิกจ่�ยเงิน	 ไม่ว่�จะเกิดขึ้นในหน่วยง�นของรัฐหรือ
ของเอกชน	ก�รกระทำ�เช่นนี้ก็ถือเป็นก�รทุจริต
 อย่�งไรก็ต�ม	 เนื่องจ�กคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพ�ะในวงร�ชก�รเท่�นั้น	 ดังนั้น	 ในอีกมุมหนึ่ง
คอรร์ปัชนัจงึตอ้งหม�ยรวมถึงก�รแสวงห�ผลประโยชนข์องภ�คธรุกจิเอกชน	ในรปูของก�รใหส้นิบนหรอื
สิ่งตอบแทนแก่นักก�รเมืองหรือข้�ร�ชก�รเพ่ือให้ได้ม�ซึ่งผลประโยชน์ท่ีตนเองอย�กได้ในรูปแบบของก�ร
ประมูล	ก�รสัมปท�นเป็นต้น	รูปแบบเหล่�นี้จะส�ม�รถสร้�งกำ�ไรให้แก่ภ�คเอกชนเป็นจำ�นวนม�ก	ห�ก
ภ�คเอกชนส�ม�รถเข้�ม�ดำ�เนินง�นได้	รวมถึงก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีคว�มต้องก�รทรัพย์สิน	ประโยชน์อื่น
นอกเหนอืจ�กสิง่ทีไ่ดร้บัต�มปกต	ิเมือ่เหตผุลของทัง้สองฝ่�ยส�ม�รถบรรจบห�กันได้	ก�รทจุรติก็เกิดขึน้ได้
	 จ�กนิย�มของก�รทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินคว�มถึงก�รทุจริตคอร์รัปชันในระบบ
ร�ชก�รเท�่นัน้	แตย่งัครอบคลมุไปถงึเรือ่งกิจกรรมท�งก�รเมอืง	เศรษฐกจิและสงัคมในภ�คเอกชนอกีดว้ย
ซึ่งอ�จกล่�วได้ว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	คือ	ก�รทุจริต	และ	ก�รประพฤติมิชอบของข้�ร�ชก�ร
 ดังนั้น	การทุจริต	คือ	ก�รคดโกง	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย	เพื่อให้เกิดคว�มได้
เปรียบในก�รแข่งขัน	 ก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีในท�งที่ผิดเพื่อแสวงห�ประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน	 ก�รให้
หรือก�รรับสินบน	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย
 ๑.๒ รูปแบบการทุจริต
	 	 รปูแบบก�รทุจริตที่เกิดขึ้นส�ม�รถแบ่งได้	๓	ลักษณะ	คือ	แบ่งต�มผู้ที่เกี่ยวข้อง	
แบ่งต�มกระบวนก�รที่ใช้	และแบ่งต�มลักษณะรูปธรรม	ดังนี้คือ
  ๑) แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง	เป็นรูปแบบก�รทุจริตในเรื่องของอำ�น�จและคว�มสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ระหว่�งผู้ที่ให้ก�รอุปถัมภ์	(ผู้ให้ก�รช่วยเหลือ)	กับผู้ถูกอุปถัมภ์	(ผู้ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ)	
โดยในกระบวนก�รก�รทุจริตจะมี	๒	ประเภทคือ	
	 	 	 (๑)	ก�รทุจรติโดยข�้ร�ชก�ร	หม�ยถงึ	ก�รกระทำ�ทีม่กี�รใชห้น่วยง�นร�ชก�ร
เพือ่มุง่แสวงห�ผลประโยชนจ์�กก�รปฏบัิตงิ�นของหนว่ยง�นนัน้	ๆ 	ม�กกว�่ประโยชนส่์วนรวมของสงัคม
หรือประเทศ	โดยลักษณะของก�รทุจริตโดยข้�ร�ชก�รส�ม�รถแบ่งออกเป็น	๒	ประเภทย่อย	ดังนี้
	 	 	 ก)	ก�รคอร์รัปชันต�มนำ�้	(corruption	without	theft)	จะปร�กฏขึน้เมือ่
เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องก�รสินบนโดยให้มีก�รจ่�ยต�มช่องท�งปกติของท�งร�ชก�ร	แต่ให้เพิ่มสินบน
รวมเข้�ไว้กับก�รจ่�ยค่�บริก�รของหน่วยง�นนั้น	ๆ	โดยที่เงินค่�บริก�รปกติที่หน่วยง�นนั้นจะต้องได้รับ
ก็ยังคงได้รับต่อไป	เช่น	ก�รจ่�ยเงินพิเศษให้แก่เจ้�หน้�ที่ในก�รออกเอกส�รต่�ง	ๆ	นอกเหนือจ�ก
ค่�ธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่�ยอยู่แล้ว	เป็นต้น
	 	 	 ข)	ก�รคอร์รปัชันทวนนำ�้	(corruption	with	theft)	เปน็ก�รคอร์รปัชันในลกัษณะ
ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะเรียกร้องเงินจ�กผู้ขอรับบริก�รโดยตรง	โดยที่หน่วยง�นนั้นไม่ได้มีก�รเรียกเก็บเงิน
ค่�บริก�รแต่อย่�งใด	เช่น	ในก�รออกเอกส�รของหน่วยง�นร�ชก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดให้ต้องเสียค่�ใช้จ่�ย
ในก�รดำ�เนินก�ร	แต่กรณีนี้มีก�รเรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยจ�กผู้ที่ม�ใช้บริก�รของหน่วยง�นของรัฐ
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   (๒)	ก�รทุจรติโดยนกัก�รเมอืง	(political	corruption)	เปน็ก�รใชห้นว่ยง�นของ
ท�งร�ชก�รโดยบรรด�นกัก�รเมอืงเพือ่มุง่แสวงห�ผลประโยชนใ์นท�งก�รเงินม�กกว�่ประโยชนส่์วนรวม
ของสงัคมหรอืประเทศเชน่เดียวกนั	โดยรปูแบบหรอืวธิกี�รทัว่ไปจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัก�รทจุรติ
โดยข�้ร�ชก�ร	แตจ่ะเปน็ในระดบัทีส่งูกว�่	เชน่	ก�รทจุรติในก�รประมลูโครงก�รกอ่สร�้งขน�ดใหญ	่และ
มีก�รเรียกรับ	หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่�ง	ๆ	จ�กภ�คเอกชน	เป็นต้น
  ๒) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้	มี	๒	ประเภท	คือ	(๑)	เกิดจ�กก�รใช้อำ�น�จในก�รกำ�หนด	กฎ	
กติก�พื้นฐ�น	เช่น	ก�รออกกฎหม�ย	และกฎระเบียบต่�ง	ๆ	เพื่ออำ�นวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตน
หรือพวกพอ้ง	และ	(๒)	เกดิจ�กก�รใชอ้ำ�น�จหน�้ทีเ่พือ่แสวงห�ผลประโยชนจ์�กกฎ	และระเบยีบทีด่ำ�รงอยู	่
ซึง่มกัเกดิจ�กคว�มไมชั่ดเจนของกฎและระเบียบเหล�่นัน้ทีท่ำ�ให้เจ�้หน�้ทีส่�ม�รถใชค้ว�มคดิเห็นของตนได	้
และก�รใช้	คว�มคิดเห็นนั้นอ�จไม่ถูกต้องห�กมีก�รใช้ไปในท�งที่ผิดหรือไม่ยุติธรรมได้
  ๓) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม	มีทั้งหมด	๔	รูปแบบคือ	
	 	 	 (๑)	คอร์รัปชันจ�กก�รจัดซื้อจัดห�	(Procurement	Corruption)	เช่น	ก�รจัด
ซื้อสิ่งของในหน่วยง�น	โดยมีก�รคิดร�ค�เพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่กำ�หนดร�ค�ซื้อไว้เท่�เดิม	
	 	 	 (๒)	คอรร์ปัชนัจ�กก�รให้สมัปท�นและสทิธพิิเศษ	(Concessionaire	Corruption)	
เช่น	ก�รให้เอกชนร�ยใดร�ยหนึ่งเข้�ม�มีสิทธิในก�รจัดทำ�สัมปท�นเป็นกรณีพิเศษต่�งกับเอกชนร�ยอื่น
	 	 	 (๓)	คอรรั์ปชนัจ�กก�รข�ยส�ธ�รณสมบตั	ิ(Privatization	Corruption)	เชน่	
ก�รข�ยกิจก�รของรฐัวิส�หกจิ	หรอืก�รยกเอ�ทีด่นิ	ทรพัยส์นิไปเปน็สทิธกิ�รครอบครองของต�่งช�ติ	เปน็ตน้
	 	 	 (๔)	คอร์รัปชันจ�กก�รกำ�กับดูแล	 (Regulatory	Corruption)	 เช่น	ก�รกำ�กับ
ดูแลในหน่วยง�นแล้วทำ�ก�รทุจริตต่�ง	เป็นต้น
	 นักวิช�ก�รที่ได้ศึกษ�เกี่ยวกับปัญห�ก�รทุจริต	ได้มีก�รกำ�หนดหรือแบ่งประเภทของ
ก�รทุจริตเป็นรูปแบบต่�ง	ๆ	ไว้	เช่น	ก�รวิจัยของรองศ�สตร�จ�รย์	ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์	และคณะ 
ได้แบ่งก�รทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น	๓	รูปแบบ	ได้แก่	๑)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รอนุญ�ตให้ละเว้นจ�ก
ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของรัฐเพื่อลดต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	๒)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รจัดสรรผลประโยชน์
ในรูปของสิ่งของ	และบริก�ร	หรือสิทธิให้แก่เอกชน	และ	๓)	ก�รใช้อำ�น�จในก�รสร้�งอุปสรรคในก�ร
ใหบ้รกิ�รแก่ภ�คประช�ชนและภ�คธรุกจิ	เนือ่งจ�กเงนิเดือนและผลตอบแทนในระบบร�ชก�รต่ำ�เกนิไป
จนข�ดแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น	
	 นอกจ�กน้ี	 จ�กผลก�รสอบสวนและศึกษ�เร่ืองก�รทุจริต	 ของคณะกรรมก�รวิส�มัญ
พิจ�รณ�สอบสวนและศึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รทุจริตของวุฒิสภ�	(วิช�	มห�คุณ)	มีก�รแบ่งรูปแบบ
ก�รทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น	๕	ประเภท	ได้แก่
 ๑)  การทุจริตเชิงนโยบาย
	 	 เป็นรปูแบบใหม่ของก�รทุจรติท่ีแยบยล	โดยอ�ศยัรปูแบบของกฎหม�ยหรอืมติของคณะ
รัฐมนตรี	หรือมติของคณะกรรมก�รเป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�ผลประโยชน์	ทำ�ให้ประช�ชนส่วนใหญ่
เข้�ใจผิดว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ถูกต้องชอบธรรม
 ๒)  การทุจริตต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ
	 	 เปน็ก�รใช้อำ�น�จและหน�้ทีใ่นคว�มรับผิดชอบของตนในฐ�นะเจ้�หน�้ทีข่องรฐั
เอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หน่ึง	ปจัจุบนัมกัเกิดจ�กคว�มร่วมมอืกนั
ระหว่�งนักก�รเมือง	พ่อค้�และข้�ร�ชก�รประจำ�	
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 ๓)  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
	 	 ก�รทุจรติประเภทน้ีจะพบไดท้ั้งรปูแบบของก�รสมยอมร�ค�	ตัง้แต่ขัน้ตอนก�รออกแบบ	
กำ�หนดร�ยละเอียดหรือสเป็กง�น	กำ�หนดเงื่อนไข	คำ�นวณร�ค�กล�ง	ออกประก�ศประกวดร�ค�	
ก�รข�ยแบบ	ก�รรับและเปิดซอง	ก�รประก�ศผล	ก�รอนุมัติ	ก�รทำ�สัญญ�ทุกขั้นตอนของกระบวน
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งล้วนมีช่องโหว่ให้มีก�รทุจริตกันได้อย่�งง่�ย	ๆ	นอกจ�กนี้	ยังมีก�รทุจริตที่ม�เหนือเมฆ	
คือ	ก�รอ�ศัยคว�มเป็นหน่วยง�นร�ชก�รด้วยกัน	จึงได้รับก�รยกเว้นและก�รไม่ถูกเพ่งเล็ง	แต่คว�มจริง	
ผลประโยชนจ์�กก�รรบัง�นและเงนิทีไ่ดจ้�กก�รรบัง�นไมไ่ด้นำ�ส่งกระทรวงก�รคลงั	แต่เปน็ผลประโยชน์
ของกลุ่มบุคคล	ซึ่งไม่แตกต่�งอะไรกับก�รจ้�งบริษัทเอกชน
 ๔)  การทุจริตในการให้สัมปทาน
	 	 เปน็ก�รแสวงห�หรอืเอือ้ประโยชนโ์ดยมิชอบจ�กโครงก�รหรือกจิก�รของรัฐ	ซ่ึงรัฐ
ได้อนุญ�ตหรือมอบให้เอกชนดำ�เนินก�รแทนให้ลักษณะสัมปท�นผูกข�ดในกิจก�รใดกิจก�รหนึ่ง	 เช่น	
ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโรงง�นสุร�	ก�รทำ�สัญญ�สัมปท�นโทรคมน�คม	เป็นต้น
 ๕)  การทุจริตโดยการทำาลายระบบตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ
	 	 เป็นก�รพย�ย�มดำ�เนนิก�รใหไ้ดบ้คุคลซึง่มสี�ยสัมพนัธก์บัผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ท�งก�รเมอืง
ในอนัทีจ่ะเข�้ไปดำ�รงตำ�แหน่งในองคก์รอสิระต�มรฐัธรรมนญูซ่ึงมอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รตรวจสอบ
ก�รใชอ้ำ�น�จรฐั	เชน่	คณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติแห่งช�ต	ิ
เป็นตน้	ทำ�ใหอ้งคก์รเหล�่นีม้คีว�มออ่นแอ	ไมส่�ม�รถตรวจสอบก�รใหอ้ำ�น�จรัฐได้อย�่งมปีระสิทธภิ�พ
 ๑.๓ สาเหตุที่ทำาให้เกิดการทุจริต
	 	 จ�กก�รศกึษ�วจิยัโครงก�รประเมนิสถ�นก�รณด์�้นก�รทจุริตในประเทศไทยของ 
รศ.	ดร.	เส�วนีย์	ไทยรุ่งโรจน์	ได้ระบุ	เงื่อนไข/ส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอ�จม�จ�กส�เหตุ
ภ�ยในหรือส�เหตุภ�ยนอก	ดังนี้
  (๑) ปจัจัยสว่นบคุคล	ไดแ้ก	่พฤตกิรรมสว่นตวัของข�้ร�ชก�รบ�งคนทีเ่ปน็คนโลภม�ก	
เห็นแก่ได้ไม่รู้จักพอ	คว�มเคยชินของข้�ร�ชก�รที่คุ้นเคยกับก�รที่จะได้	“ค่�นำ้�ร้อนนำ้�ช�”	หรือ 
“เงินใต้โต๊ะ”	จ�กผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร	ข�ดจิตสำ�นึกเพื่อส่วนรวม
  (๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑)		ด�้นเศรษฐกจิ	ไดแ้ก	่ร�ยไดข้องข�้ร�ชก�รนอ้ยหรอืต่ำ�ม�กไมไ่ดส้ดัสว่นกบั
ค่�ครองชีพที่สูงขึ้น	ก�รเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นก�รบริโภค	สร้�ง
นิสัยก�รอย�กได้	อย�กมี	เมื่อร�ยได้ไม่เพียงพอก็ต้องห�ท�งใช้อำ�น�จ

	 ไปทุจริต	
๒)		ด้�นสังคม	ได้แก่	ค่�นิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน	คนรำ่�รวย	และ
	 ไม่สนใจว่�เงินนั้นได้ม�อย่�งไร		เกิดลัทธิเอ�อย่�ง	อย�กได้สิ่งที่คนรวยมี	

เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ	ก็ห�โดยวิธีมิชอบ	
๓)		ด้�นวัฒนธรรม	ได้แก่	ก�รนิยมจ่�ยเงินของนักธุรกิจให้กับข้�ร�ชก�ร
	 ที่ต้องก�รคว�มสะดวกรวดเร็ว	หรือก�รบริก�รที่ดีกว่�ด้วยก�รลดต้นทุน

ที่จะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ
๔)		ด�้นก�รเมอืง	ไดแ้ก	่ก�รทุจริตของข้�ร�ชก�รแยกไมอ่อกจ�กนกัก�รเมอืง	

ก�รร่วมมือของคนสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นก�รใช้จ่�ยเงินก�รห�
ร�ยได้และก�รตัดสินพิจ�รณ�โครงก�รของรัฐ	  
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๕)	ด้�นระบบร�ชก�ร	ได้แก่	
-		 คว�มบกพร่องในก�รบริห�รง�นเปิดโอก�สให้เกิดก�รทุจริต
-		 ก�รใช้ดลุพินิจม�กและก�รผูกข�ดอำ�น�จจะทำ�ใหอ้ัตร�ก�รทุจริตใน
	 หน่วยง�นสูง
-		 ก�รที่ข้ันตอนของระเบียบร�ชก�รมีม�กเกินไป	ทำ�ให้ผู้ที่ไปติดต่อต้อง
	 เสียเวล�ม�ก	จึงเกิดก�รสมยอมกันระหว่�งผู้ให้กับผู้รับ		
-		 ก�รตกอยูใ่ตภ้�วะแวดลอ้มและอทิธพิลของผูท้จุรติ	มที�งเปน็ไปได้ทีผู่น้ัน้

จะทำ�ก�รทุจริตด้วย		
-		 ก�รรวมอำ�น�จ	ระบบร�ชก�รมีลกัษณะทีร่วมศนูย	์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�รช้ันผูน้้อยจึงเลยีนแบบกล�ยเปน็คว�มเคยชนิ	และมองไมเ่หน็ว�่

	 ก�รกระทำ�เหล�่นัน้จะเปน็ก�รคอรร์ปัชัน่	หรอืมคีว�มสบัสนระหว�่ง
	 สินนำ้�ใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจ�กกัน

 ๖) กฎหมายและระเบียบ	ได้แก่
-		 กฎหม�ยหล�ยฉบับที่ใช้อยู่ยังมี	“ช่องโหว่”	ที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริตที่ดำ�รง

อยู่ได้
-	 ก�รทุจริตไม่ได้เป็นอ�ชญ�กรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่�ย	 ห�พย�นหลักฐ�น

ไดย้�ก	ย่ิงกว�่น้ัน	คูก่รณีทัง้สองฝ�่ยมกัไมค่อ่ยมฝี�่ยใดยอมเปดิเผยออกม� 
	 และถ�้ห�กมฝ่ี�ยใดตอ้งก�รทีจ่ะเปิดเผยคว�มจริงในเร่ืองน้ี	กฎหม�ย
	 หมิน่ประม�ทกย็บัยัง้เอ�ไว	้อกีทัง้กฎหม�ยของทกุประเทศเอ�ผดิกบับคุคล

ผูใ้หส้นิบนเท�่	ๆ 	กบัผู้รบัสินบน	จงึไมค่่อยมผู้ีให้สินบนร�ยใดกล้�ดำ�เนนิคดี
	 กับผู้รับสินบน
-		 ร�ษฎรที่รู้เห็นก�รทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจ�กไม่ใช่ผู้เสียห�ย	

ยิ่งกว่�นั้น	กระบวนก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�ยังยุ่งย�กซับซ้อนจนกล�ยเป็น
ผลดีแก่ผู้ทุจริต

-		 ขั้นตอนท�งกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งย�ก	 ซับซ้อน	 มีขั้นตอนม�ก	
ทำ�ให้เกิดช่องท�งให้ข้�ร�ชก�รห�ประโยชน์ได้		

 ๗) การตรวจสอบ 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
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 ๘) สาเหตุอื่นๆ 
-		 อิทธิพลของภรรย�หรือผู้หญิง	 เนื่องจ�กเป็นผู้ใกล้ชิดส�มีอันเป็นตัวก�ร

สำ�คัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ส�มีของตนทำ�ก�รทุจริตเพื่อคว�มเป็น
อยู่ของครอบครัว

-		 ก�รพนัน	ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตม�กขึ้น
 ๑.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย
 ๑) การทุจริตระดับชาติ	 เป็นรูปแบบก�รทุจริตของนักก�รเมืองท่ีใช้อำ�น�จในก�รบริห�ร
ร�ชก�ร	 รวมถึงอำ�น�จนิติบัญญัติ	 เป็นเครื่องมือในก�รออกกฎหม�ย	 แก้ไขกฎหม�ย	 ก�รออกนโยบ�ย
ต่�งๆ	โดยก�รอ�ศัยช่องว่�งท�งกฎหม�ย
 ๒) การทุจรติในระดบัทอ้งถ่ิน	ก�รบรหิ�รร�ชก�รในรปูแบบทอ้งถิน่เปน็ก�รกระจ�ยอำ�น�จ
เพื่อให้บริก�รต่�ง	ๆ	ของรัฐส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของประช�ชนได้ม�กขึ้น	แต่ก�รดำ�เนิน
ก�รในรูปแบบของท้องถิน่กก็อ่ใหเ้กดิปญัห�ก�รทจุริตเปน็จำ�นวนม�ก	ผู้บริห�รทอ้งถิน่จะเปน็นกัก�รเมอืง
ทีอ่ยู่ในท้องถิ่นนั้น	หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบ�ทตนเองม�เป็นนักก�รเมือง	และเมื่อเป็นนักก�รเมือง	
เป็นผู้บริห�รท้องถิ่นแล้วก็เป็นโอก�สในก�รแสวงห�ผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้องได้	
	 ระดบัก�รทจุรติในประเทศไทยทีแ่บ่งออกเปน็ระดับช�ติและระดับท้องถิน่ส่วนใหญ่มักจะ
มีรปูแบบก�รทุจรติท่ีคล�้ยกนั	เชน่	ก�รจัดซือ้จดัจ�้ง	ก�รประมลู	ก�รซ้ือข�ยตำ�แหนง่	โดยเฉพ�ะในระดับ
ทอ้งถิน่ทีมี่ข�่วจำ�นวนม�กเกีย่วกบัผูบ้รหิ�รทอ้งถิน่เรยีกรบัผลประโยชนใ์นก�รปรบัเปลีย่นตำ�แหนง่	หรอื
เลือ่นตำ�แหนง่	เป็นตน้	โดยก�รทจุรติทีเ่กดิขึน้อ�จจะไมใ่ชก่�รทจุรติทีเ่ปน็ตวัเงนิใหเ้หน็ไดชั้ดเจนเท�่ใด 
แตจ่ะแฝงตวัอยูใ่นรปูแบบต�่ง	ๆ 	ห�กไมพ่จิ�รณ�ใหด้แีลว้อ�จมองไดว้�่ก�รกระทำ�ดงักล�่วไมใ่ช่ก�รทจุรติ	
แต่แท้จริงแล้วก�รกระทำ�น้ันเป็นก�รทุจริตอย่�งหนึ่ง	 และร้�ยแรงม�กพอที่จะส่งผลกระทบ	และก่อให้
เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคม	ประเทศช�ติได้เช่นกัน	ตัวอย่�งเช่น	ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นซึ่ง
ผูบั้งคบับัญช�ให้คะแนนประเมนิพเิศษแกล่กูน้องทีต่นเองชอบ	ทำ�ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอัตร�ทีส่งูกว�่คว�ม
เป็นจริงทีบ่คุคลน้ันควรจะไดร้บั	เป็นต้น	ก�รกระทำ�ดงักล่�วถอืเปน็คว�มผดิท�งวนิยั	ซึง่เจ�้หน�้ทีข่องรฐั
จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว	
 ๑.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย
 ก�รทุจรติทีเ่กดิข้ึนยอ่มสง่ผลต่อภ�พลกัษณข์องประเทศ	ห�กประเทศใดมกี�รทจุรตินอ้ยจะสง่ผล
ให้ประเทศนั้นมีคว�มเป็นอยู่ที่ดี	นักลงทุนมีคว�มต้องก�รที่จะม�ลงทุนในประเทศ	ซึ่งหม�ยถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศจะส�ม�รถพัฒน�ไปไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง	แต่ห�กมกี�รทุจริตเปน็จำ�นวนม�กนกัธรุกจิยอ่มไมก่ล้�
ทีจ่ะลงทุนในประเทศนั้น	ๆ	เนื่องจ�กต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ธุรกิจที่ม�กกว่�ปกติ	แต่ห�กส�ม�รถดำ�เนิน
ธุรกิจดังกล่�วได้	 ผลที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้�และบริก�รที่มีร�ค�สูง	 หรืออีกกรณีหนึ่ง	
คือ	ก�รใช้สินค้�และบริก�รที่ไม่มีคุณภ�พ	ดังนั้น	จึงได้มีก�รวัดและจัดอันดับประเทศต่�ง	ๆ	เพื่อบ่งบอก
ถึงสถ�นก�รณ์ก�รทุจริต	ซึ่งก�รทุจริตที่ผ่�นม�นอกจ�กจะพบเห็นข่�วก�รทุจริตด้วยตนเอง	
และผ่�นสื่อต่�งๆ	แล้ว	ยังมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับก�รยอมรับ	คือ	ตัวชี้วัดขององค์กร
เพื่อคว�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�ร
จัดอันดับทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศทั่วโลก	ห�กเทียบกับปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้คะแนน	๓๕	คะแนน	อยู่ลำ�ดับ
ที่	๑๐๑	เท่�กับว่�ประเทศไทย	มีคะแนนคว�มโปร่งใสดีขึ้น	แต่ยังแสดงให้เห็นว่�	ประเทศไทยยังมีก�รทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับก�รแก้ไขอย่�งเร่งด่วน	โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังต�ร�งนี้
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ตารางที่ ๑ แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 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 แสดงค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ในภูมิภาคอาเซียน

	 ในก�รประเมินดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐		จะถูกประเมินจ�กแหล่งข้อมูล	
๙	แหล่ง	ครอบคลุมด้�นต่�ง	ๆ	ทั้งด้�นเศรษฐกิจ	ก�รเมือง	ก�รจัดก�รของรัฐบ�ล	คว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันระดับประเทศ	คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รรับรู้ก�รทุจริต	ประสิทธิภ�พของภ�ครัฐและ
ภ�คเอกชนในก�รดำ�เนินง�นและก�รวัดด้�นคว�มเป็นประช�ธิปไตยของประเทศ	โดยวัดจ�ก
คว�มคิดเห็นของประช�ชนว่�ประเทศนั้นมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยม�กน้อยแค่ไหน	เช่น	ก�รมีส่วนร่วม	
คว�มเปน็เอกฉนัท	์ก�รเลอืกตัง้	คว�มเท�่เทยีม	คว�มเปน็เสรี	โดยท้ังหมดนีจ้ะใชรู้ปแบบของก�รสอบถ�ม
จ�กนักลงทุนช�วต่�งช�ติที่เข้�ม�ทำ�ธุรกิจในประเทศ
 ๑.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ
	 ก�รทุจรติมผีลกระทบตอ่ก�รพฒัน�ประเทศในทกุ	ๆ 	ด้�น	เปน็พ้ืนฐ�นทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ 
ของคนในช�ติ	 จ�กก�รเห็นประโยชน์ส่วนตนม�กกว่�ประโยชน์ของประเทศ	 ประช�ชนได้รับบริก�ร
ส�ธ�รณะหรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกไม่เต็มที่อย่�งท่ีควรจะเป็น	 เงินภ�ษีของประช�ชนตกไปอยู่ใน
กระเป๋�ของผู้ทุจริต	 และผลกระทบอื่นๆ	 อีกม�กม�ย	 นอกจ�กนี้แล้ว	 ห�กพิจ�รณ�ในแง่ก�รลงทุนจ�ก 
ต่�งประเทศเพื่อประกอบกิจก�รต่�งๆ	ภ�ยในประเทศ	พบว่�	นักลงทุนต่�งประเทศจะมองว่�ก�รทุจริต
ถือว่�เป็นต้นทุนอย่�งหน่ึง	 ซึ่งนักลงทุนจ�กต่�งประเทศจะใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนประกอบกับ
ปัจจัยด้�นอ่ืน	 ๆ	 ทั้งนี้	 ห�กต้นทุนที่ต้องเสียจ�กก�รทุจริตมีต้นทุนที่สูง	 นักลงทุนจ�กต่�งประเทศอ�จ
พิจ�รณ�ตัดสินใจก�รลงทุนไปยังประเทศอื่น	 ส่งผลให้ก�รจ้�งง�น	 ก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ประช�ชนลดลง
เม่ือประช�ชนมีร�ยได้ลดลงก็จะส่งผลต่อก�รจัดเก็บภ�ษีอ�กรซ่ึงเป็นร�ยได้ของรัฐลดลง	 จึงส่งผลต่อ 
ก�รจัดสรรงบประม�ณและก�รพัฒน�ประเทศ

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

๓

๔

๕

ม�เลเซีย

อินโดนีเซีย

ไทย

๔๗

๓๗

๓๗

๔๙

๓๗

๓๕

๕๐

๓๖

๓๘

๑

๒

สิงคโปร์

บรูไน

๘๔

๖๒

๘๔

๕๘

๘๕

-
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 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	 เม่ือเดือน
มิถุน�ยน	๒๕๕๙	พบว่�	ห�กเปรียบเทียบคว�มรุนแรงของปัญห�ก�รทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่�นม�	พบว่� 
ผู้ที่ตอบว่�รุนแรงเพิ่มขึ้นมี	๓๘%	รุนแรงเท่�เดิม	๓๐%	ส่วนส�เหตุก�รทุจริตอันดับหนึ่ง	คือ	กฎหม�ย
เปดิโอก�สให้เจ�้หน�้ทีใ่ชด้ลุพนิจิทีเ่อือ้ตอ่ก�รทจุรติ	อนัดบัสอง	คว�มไมเ่ขม้งวดของก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย	
อนัดบัส�ม	กระบวนก�รท�งก�รเมอืงข�ดคว�มโปรง่ใส	ตรวจสอบไดย้�ก	สว่นรปูแบบก�รทจุรติทีเ่กดิขึน้
บ่อยที่สุด	อันดับหนึ่ง	คือ	ก�รให้สินบน	ของกำ�นัล	หรือร�งวัล	อันดับสอง	ก�รใช้ช่องโหว่ท�งกฎหม�ย
เพื่อแสวงห�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�ยที่	
๕%	คว�มเสียห�ยจะอยู่ที่	๕๙,๖๑๐	ล้�นบ�ท	หรือ	๒.๑๙%	ของงบประม�ณ	และมีผลทำ�ให้อัตร�ก�ร
เติบโตท�งเศรษฐกิจลดลง	๐.๔๒%	แต่ห�กจ่�ยที่	๑๕%	คิดเป็นคว�มเสียห�ย	๑๗๘,๘๓๐	ล้�นบ�ท	หรือ	
๖.๕๗%	ของเงินงบประม�ณ	และมีผลทำ�ให้เศรษฐกิจลดลง	๑.๒๗%	โดยก�รลดก�รเรียกเงินสินบนลง
ทุก	ๆ	๑%	จะทำ�ให้มูลค่�คว�มเสียห�ยจ�กก�รทุจริตลดลง	๑๐,๐๐๐	ล้�นบ�ท
	 ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตของประเทศไทยมีหน่วยง�นหลักท่ีดำ�เนินก�ร
ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	คอื	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริตแหง่ช�ติ	
(สำ�นักง�น	ป.ป.ช.)	นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นอื่นที่มีภ�รกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสำ�นักง�น	ป.ป.ช. 
เช่น	สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	 นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นภ�คเอกชนที่ให้คว�มร่วมมือในก�รป้องกัน
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�ร	แนวท�งก�รดำ�เนินง�นทั้งของภ�ครัฐและภ�คเอกชน	
 ๑.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ประเทศไทยได้มีคว�มพย�ย�มในก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตม�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยอ�ศัย 
คว�มร่วมมอืทัง้หนว่ยง�นของรัฐ	หนว่ยง�นของเอกชน	และภ�คประช�ชนในก�รรว่มมอืปอ้งกนัและปร�บ
ปร�มก�รทุจริต	รวมถึงได้มีก�รออกกฎหม�ยลงโทษผู้ที่กระทำ�คว�มผิด	มีก�รจัดตั้งศ�ลอ�ญ�คดีทุจริต
และประพฤติมิชอบเพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รดำ�เนินคดีกับบุคคลที่ทำ�ก�รทุจริต	นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รกำ�หนด
ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่	๓	มีกำ�หนดใช้
ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	โดยมีวิสัยทัศน์ว่�	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต	(Zero	
Tolerance	&	Clean	Thailand)	และมีพนัธกจิ	คอื	สร�้งวฒันธรรมตอ่ต�้นก�รทจุรติ	ยกระดบัธรรม�ภบิ�ล
ในก�รบรหิ�รจัดก�รทุกภ�คสว่นแบบบูรณ�ก�ร	และปฏริปูกระบวนก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ
ทั้งระบบให้มีม�ตรฐ�นส�กล	โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
	 ยทุธศ�สตรช์�ตฯิ	ระยะท่ี	๓	ประกอบดว้ยยทุธศ�สตร	์จำ�นวน	๖	ยทุธศ�สตร	์เปน็ก�รดำ�เนนิ
ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตทั้งระบบ	 ตั้งแต่ก�รป้องกันก�รทุจริตโดยใช้ประบวนก�รปลูกฝัง
คณุธรรมจรยิธรรม	ผ�่นกจิกรรมและก�รเรยีนก�รสอน	รวมถงึก�รปอ้งกนัก�รทจุรติเชงิระบบ	นอกจ�กนี้
รวมไปถงึก�รดำ�เนินก�รในสว่นก�รตรวจสอบทรพัยส์นิ	ทีเ่ปน็ก�รตรวจสอบบญัชแีสดงร�ยก�รทรพัยส์นิ
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และหน้ีสินของเจ้�หน้�ที่ของรัฐว่�จะมีแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นอย่�งไร	 และด้�นก�รปร�บปร�มก�ร
ทุจริตเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รด้�นปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อเป็นก�รยกระดับ
ค่�	CPI	ให้ได้คะแนน	๕๐	คะแนน	ต�มที่ตั้งเป้�หม�ยไว้	โดยมีร�ยละเอียดแต่ละยุทธศ�สตร์	ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
	 	 มวีตัถปุระสงคใ์นก�รปรบัฐ�นคว�มคดิทกุชว่งวยัใหม้คี�่นยิมรว่มต�้นทจุรติ	มจีติสำ�นกึ
ส�ธ�รณะ	 และส�ม�รถแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 และสร้�ง
กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคมในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตอย่�งเป็นระบบ	รวมถึงก�ร
บูรณ�ก�รและเสริมพลังก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
	 	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รต่อต้�นก�รทุจริตของประช�ชนได้
รับก�รปฏิบัติให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	 และเพื่อรักษ�เจตจำ�นงท�งก�รเมืองในก�รแก้ไขปัญห�ก�ร
ทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยรัฐบ�ลในแต่ละช่วง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนก�รนโยบ�ยเป็นไปต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 ส�ม�รถ
กระจ�ยผลประโยชน์สู่ประช�ชนอย่�งเป็นธรรม	และไม่มีลักษณะของก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์	 และ
เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตเชิงนโยบ�ยทุกระดับ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
	 	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒัน�กลไกก�รปอ้งกนัก�รทุจริตใหเ้ท�่ทนัต่อสถ�นก�รณก์�รทจุริต
พัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันก�รทุจริต	ให้ส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตให้มีประสิทธิภ�พ 
เพื่อให้เกิดคว�มเข้มแข็งในก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�งองค์กรที่เก่ียวข้องกับก�รป้องกันก�รทุจริต	
และเป็นก�รป้องกันไม่ให้มีก�รทุจริตเกิดขึ้นในอน�คต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
	 	 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปรับปรงุและพัฒน�กลไกและกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทจุริตใหมี้
คว�มรวดเรว็	มปีระสทิธภิ�พ	และเท่�ทันตอ่พลวตัของก�รทจุรติ	ก�รตร�กฎหม�ยและปรบัปรุงกฎหม�ย
ให้กระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตมีประสิทธิภ�พ	 บูรณ�ก�รกระบวนก�รปร�บปร�มก�รทุจริตของ
หน่วยง�นที่เก่ียวข้องทั้งระบบ	 และเพื่อให้ผู้กระทำ�คว�มผิดถูกดำ�เนินคดีและลงโทษอย่�งเป็นรูปธรรม
และเท่�ทันต่อสถ�นก�รณ์	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับ
ร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเป็นเป้�หม�ยที่ต้องก�รยกระดับคะแนนให้มีค่�สูงขึ้น	ห�กได้รับคะแนนม�กจะหม�ยถึง
ก�รที่ประเทศนั้นมีก�รทุจริตน้อย	ดังนั้น	ยุทธศ�สตร์ที่	๖	นี้	จึงถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในก�รที่จะต้องมุ่ง
มั่นในก�รดำ�เนินก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
 ๑.๘ กรณีตัวอย่างผลที่เกิดจากการทุจริต
 คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร
	 แต่เดิมภ�รกิจด้�นก�รดับเพลิงเป็นภ�รกิจของตำ�รวจดับเพลิง	 มีฐ�นะเป็นกองบังคับก�ร
ตำ�รวจดบัเพลงิปฏบิตังิ�นท�งด�้นปอ้งกนัระงบัอคัคภียัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั	จนกระทัง่ได้มแีนวคดิที่
จะปรบัปรงุโครงสร�้งของสำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ต	ิซึง่เปน็หนว่ยง�นตน้สงักดัของ	กองบงัคบัก�รตำ�รวจดบัเพลงิ 
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ใหม้ขีน�ดเลก็ลง	โดยมแีนวคดิท่ีจะโอนภ�รกจิท่ีไมใ่ชห่น�้ทีข่องตำ�รวจโดยตรงใหไ้ปอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบ
ของหน่วยง�นที่มีหน้�ที่รับผิดชอบโดยตรง	 ง�นด้�นดับเพลิงและกู้ภัย	 ถือเป็นภ�รกิจหนึ่งที่มิใช่หน้�ที่
โดยตรงของสำ�นกัง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	จงึเห็นควรทีจ่ะโอนภ�รกิจดงักล�่วใหก้รุงเทพมห�นครรับไปดำ�เนนิก�ร
โดยเมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๔๖	คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหส้ำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ติถ่�ยโอนภ�รกจิปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยให้กรุงเทพมห�นคร	มีสถ�นะเป็นสำ�นัก	ชื่อว่�	สำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	คดีทุจริต
จัดซื้อรถและเรอืดับเพลิงของกรงุเทพมห�นคร	มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้�หน้�ที่ของรัฐและเอกชน	โดยเอกชน
ที่เข้�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�ย
ของประเทศออสเตรีย	บริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	ว่�จ้�งบริษัท	
Somati	Vehicle	N.V.	ของประเทศเบลเยีย่มเปน็ผูร้บัจ้�งจัดห�	ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอปุกรณ์
บรรเท�ส�ธ�รณภัย	(ยกเว้นเรือดับเพลิง)	ให้กับกรุงเทพมห�นครโดยได้รับค่�จ้�งผลิตร�ว	๒๘	ล้�นยูโร	
หรือร�ว	๑,๔๐๐	ล้�นบ�ท	บริษัท	สไตเออร์ฯ	จึงไม่ใช่ผู้ผลิตและประกอบสินค้�เพื่อเสนอข�ยโดยตรง 
แต่เป็นเพียงน�ยหน้�และบริห�รจัดก�รในก�รจัดห�สินค้�ให้กับกรุงเทพมห�นครเท่�นั้น
	 ในช่วงเดือนมิถุน�ยน	๒๕๔๖	เอกอัครร�ชทูตออสเตรียประจำ�ประเทศไทยได้มีหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยเสนอโครงก�รข�ยรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเท�ส�ธ�รณภัย
ของ	บริษัท	สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	โดยเป็นข้อเสนอให้ดำ�เนินก�รในลักษณะ
รัฐต่อรัฐ	และบริษัท	สไตเออร์ฯ	ได้เชิญน�ย	ป.	รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยดูง�นโรงง�นผลิต
ของบริษัท	MAN	ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิงให้	บริษัท	สไตเออร์ฯ	ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม	และ
น�ย	ส.	ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	ได้อนุมัติโครงก�รจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจก�รดับเพลิง	
ต�มที	่พล.ต.ต.	อ.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยักรงุเทพมห�นครเสนอ	ไดแ้ก	่รถดบัเพลงิ
ชนดิต่�งๆ	และรถบรรทุกนำ�้รวม	๓๑๕	คนั	และเรอืดบัเพลิง	๓๐	ลำ�	ตลอดจนอปุกรณส์�ธ�รณภยัอืน่ๆ 
ซึ่งตรงกันกับร�ยก�รในใบเสนอร�ค�ของบริษัท	สไตเออร์ฯ	ผ่�นเอกอัครร�ชทูตออสเตรีย	จ�กนั้น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักก�รโดยมีก�รจัดทำ�	A.O.U.	(Agreement	of	Understanding)	และข้อ
ตกลงซื้อข�ย	(Purchase/Sale	Agreement)	โดยทูตพ�ณิชย์แห่งส�ธ�รณรัฐออสเตรียยื่นร่�ง	A.O.U.	
ให้แก	่พล.ต.ต.	อ.	ซึง่นำ�เสนอต่อน�ย	ส.	โดยตรงโดยไมผ่�่นปลดักรงุเทพมห�นคร	น�ย	ส.	ลงน�มรบัทร�บ
บันทึกและเสนอต่อน�ย	ภ.	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	และหลังจ�กที่ได้มีก�รลงน�มร่วมกัน
คุณหญิง	ณ.	 ปลัดกรุงเทพมห�นคร	 ได้ส่งร่�งข้อตกลงซื้อข�ยย�นพ�หนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่�ง
กรุงเทพมห�นครกับ	 บริษัท	 สไตเออร์ฯ	 ให้สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุดตรวจพิจ�รณ�ต�มข้อบัญญัติ
กรุงเทพมห�นคร	 เรื่องก�รพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมห�ดไทย	
(กรุงเทพมห�นคร)	 ดำ�เนินก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณโครงก�รจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน	
๖,๖๘๗,๔๘๙,๐๐๐	บ�ท	และอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม	เพื่อเป็นค่�ธรรมเนียมในก�รเปิด	Letter	of	Credit	(L/C)	
อกีจำ�นวน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	หรอืต�มจำ�นวนทีจ่�่ยจรงิ		รวมทัง้ใหก้ระทรวงพ�ณชิยเ์รง่รดัดำ�เนนิก�รเกีย่วกบั
ก�รค้�ต่�งตอบแทนต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ	 ๒๐	 กรกฎ�คม	 	 ๒๕๔๗	 	 โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้�ที่จะ
ดำ�เนินก�รเป็นลำ�ดับแรก	
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	 เป็นน�ย	 อ.	 และ
ก่อนมอบหม�ยง�นในหน้�ที่ให้กับผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครคนใหม่	 น�ย	 ส.	 ซึ่งเป็นผู้ว่�ร�ชก�ร
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กรงุเทพมห�นครคนเดมิ	ไดม้หีนงัสอืถงึผูจ้ดัก�รธน�ค�รกรุงไทย	ขอเปดิ	L/C	วงเงนิ	๑๓๓,๗๔๙,๗๘๐	ยโูร
ให้กับบริษัท	สไตเออร์ฯ	โดยกรุงเทพมห�นครชำ�ระค่�ธรรมเนียม	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	และ
มอบอำ�น�จให้พล.ต.ต.	อ.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกรุงเทพมห�นคร
เป็นผู้ดำ�เนินก�รและลงน�ม 
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ดำ�เนินก�รไต่สวนก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของ
กรุงเทพมห�นคร	และยื่นฟ้องต่อศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	จ�กก�ร
กระทำ�ดังกล่�วที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบที่เสียห�ยและรุนแรง	โดยร�ค�ของรถและเรือดับเพลิง
ที่กรุงเทพมห�นครซื้อม�นั้นมีร�ค�ที่สูงม�ก	ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประม�ณไปอย่�งน่�เสียด�ย	ซึ่งคว�ม
เสียห�ยที่เกิดขึ้นมีดังนี้

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ กรุงเทพมหานคร

ความแตกต่าง
กรงุเทพมห�นครซือ้แพงกว�่	คนัละ	๑๕,๔๕๕,๓๗๐	บ�ท
รวม	๑๔๔	คนั	เปน็เงนิ	แพงกว�่	๒,๒๒๕,๕๗๓,๒๘๐	บ�ท

รายละเอียด
โครงประธ�นรถเครือ่งยนตย์ีห่อ้มติซบูชิ	ิ๒,๕๐๐	ซีซี	๔x๔	
ประกอบโดย	บริษัท	ก�ญจน�อิควิปเม้นท์	จำ�กัด
เครื่องดับเพลิงชนิดห�บห�มจ�กญี่ปุ่น

รายละเอียด
โครงประธ�นรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์	
ซื้อจ�ก	 บริษัท	 เชส	 เอ็นเตอร์ไพรส์	 (สย�ม)	 จำ�กัด
ม�ตรฐ�นใกล้เคียงกันเครื่องสูบน้ำ�สมรรถนะสูงกว่�

รายละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์	จำ�กัด 

รายละเอียด
ขน�ด	๑๐,๐๐๐	ลิตร	ซื้อจ�ก	
บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

รายละเอียด
ซื้อจ�ก	บริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

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

ความแตกต่าง
กรงุเทพมห�นครซือ้แพงกว�่	คนัละ	๑๗,๑๔๓,๒๐๐	บ�ท
รวม	๙	คัน	เป็นเงินแพงกว่�	๑๕๔,๘๗๕,๖๐๐	บ�ท

ความแตกต่าง
กรุงเทพมห�นครซื้อแพงกว่�	คันละ	
๑๕,๑๘๙,๑๐๐	บ�ท	รวม	๗๒	คัน	 เป็นเงินแพงกว่�
๑,๐๙๓,๖๑๕,๒๐๐	บ�ท

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

รถดับเพลิง ๔x๔ + สูบน้ำาแบกหาม

รถดับเพลิง + บันได ๑๓ เมตร

รถดับเพลิง ๒,๐๐๐ ลิตร

รถถังน้ำา ๒๐,๐๐๐ ลิตร

รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๓๐ KVA
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ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง

 จ�กต�ร�งข้�งตน้	แสดงให้เห็นถึงคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้จ�กก�รทจุรติ	คว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้
นอกจ�กจะส�ม�รถแสดงเป็นตวัเลขใหไ้ดเ้หน็ว�่สญูเสยีงบประม�ณจำ�นวนเท่�ไร	แต่ก�รสญูเสียดังกล�่ว
แทนทีร่ฐั	และประช�ชนจะไดใ้ชป้ระโยชนจ์�กรถและเรอืดบัเพลงิ	ซึง่ถอืเปน็สิง่จำ�เปน็ทีช่ว่ยในก�รปอ้งกนั
และบรรณเท�ส�ธ�รณภยั	โดยเฉพ�ะอคัคภียัไดเ้ปน็อย�่งด	ีแตเ่มือ่มกี�รทจุรติแลว้ยงัสง่ผลใหไ้มส่�ม�รถ
นำ�รถและเรือดับเพลิงม�ใช้ง�นได้	เท่�กับว่�สูญเสียงบประม�ณแล้วยังไม่ส�ม�รถนำ�สิ่งเหล่�นี้
ม�ใช้ประโยชน์ได้อีก	
๒. ความอายต่อการทุจริต
 แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต 
	 พจน�นุกรมร�ชบัณฑิตยสถ�น	ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�ละอ�ย	หม�ยถึง	ก�รรู้สึกอ�ยที่จะ
ทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูก	ไม่ควร	เช่น	ละอ�ยที่จะทำ�ผิด	ละอ�ยใจ
	 คว�มละอ�ย	เป็นคว�มละอ�ยและคว�มเกรงกลวัตอ่สิง่ทีไ่มด่	ีไมถ่กูตอ้ง	ไมเ่หม�ะสม	เพร�ะ
เห็นถึงโทษหรอืผลกระทบทีจ่ะได้รบัจ�กก�รกระทำ�น้ัน	จงึไม่กล�้ท่ีจะกระทำ�	ทำ�ใหต้นเองไมห่ลงทำ�ในสิง่ท่ีผดิ 
นั่นคือ	มีคว�มละอ�ยใจ	ละอ�ยต่อก�รทำ�ผิด
 ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต
 ลกัษณะของคว�มละอ�ยส�ม�รถแบง่ได	้๒	ระดับ	คอื	คว�มละอ�ยระดบัตน้	หม�ยถงึ	คว�มละอ�ย	 
ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งท่ีผิด	 เน่ืองจ�กกลัวว่�เม่ือตนเองได้ทำ�ลงไปแล้วจะมีคนรับรู้	 ห�กถูกจับได้จะได้รับ 
ก�รลงโทษ	หรือได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	จึงไม่กล้�ที่จะกระทำ�ผิด	และในระดับที่สอง
เป็นระดับที่สูง	คือ	แม้ว่�จะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ทำ�ลงไป	ก็ไม่กล้�ที่จะทำ�ผิด	เพร�ะนอกจ�ก
ตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว	 ครอบครัว	 สังคมก็จะได้รับผลกระทบต�มไปด้วย	 ทั้งชื่อเสียงของตนเองและ
ครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย	บ�งครั้งก�รทุจริตบ�งเรื่องเป็นสิ่งเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เช่น	ก�รลอกข้อสอบ	อ�จจะไม่มีใคร
ใส่ใจหรือสังเกตเห็น	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�วประเทศประช�ชน	“วถิ”ี	หม�ยถงึ	ส�ย	แนว	ท�ง	ถนน	และ	“ประช�ธปิไตย”	หม�ยถงึ	แบบก�รปกครอง
ที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่	ดังนั้น	คำ�ว่�	“พลเมืองดีในวิถีประช�ธิปไตย”	จึงหม�ยถึง	พลเมืองที่มีคุณลักษณะ
ทีส่ำ�คัญ	คอื	เปน็ผูท้ีย่ดึมัน่ในหลกัศีลธรรมและคุณธรรมของศ�สน�	มหีลกัก�รท�งประช�ธปิไตยในก�รดำ�รงชวิีต
ปฏิบัติตนต�มกฎหม�ยดำ�รงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม	โดยมีก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิด
ก�รพัฒน�สังคมและประเทศช�ติ	ให้เป็นสังคมและประเทศประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง

บริษัท	สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟ�ห์รซอยก์	จำ�กัด	

ซื้อเรือดับเพลิงจ�ก	 บริษัท	 ซีทโบ๊ต	 จำ�กัด	 ผลิตและ

ประกอบที่เมืองพัทย�	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

ข้อมูลเรือดับเพลิง
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 วร�ภรณ	์ส�มโกเศศ		อธบิ�ยว�่	คว�มเปน็พลเมอืง	หม�ยถงึ	ก�รเปน็คนท่ีรบัผดิชอบไดด้้วย
ตนเองมีคว�มสำ�นึกในสันติวิธี		มีก�รยอมรับคว�มคิดเห็นของผู้อื่น	
	 ปริญญ�		เทว�นฤมิตรกุล	กล่�วว่�	คว�มเป็นพลเมืองของระบอบประช�ธิปไตย	หม�ยถึง	
ก�รที่สม�ชิกมีอิสรภ�พ	ควบคู่กับคว�มรับผิดชอบ	และมีอิสรเสรีภ�พควบคู่กับ	“หน้�ที่	”
					 จ�กคว�มหม�ยของนักวิช�ต่�ง	ๆ 	พอสรุปได้ว่�	“พลเมือง”	หม�ยถึง	ประช�ชนที่นอกจ�ก
เสียภ�ษีและปฏิบัติต�มกฎหม�ยบ้�นเมืองแล้ว	ยังต้องมีบทบ�ทในท�งก�รเมือง	คือ	อย่�งน้อยมีสิทธิไป
เลือกตั้ง	แต่ยิ่งไปกว่�นั้น	คือ	มีสิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่�ง	ๆ	ต่อท�งก�รหรือรัฐได้	ทั้งยังมีสิทธิเข้�ร่วม
ในกิจกรรมต่�งๆ	กับรัฐและอ�จเป็นฝ่�ยรุกเพื่อเรียกร้องกฎหม�ย	นโยบ�ยและกิจกรรมของรัฐต�มที่เห็นพ้อง
พลเมืองน้ันจะเป็นคนที่รู้สึกเป็นเจ้�ของในสิ่งส�ธ�รณะ	 มีคว�มกระตือรือร้นอย�กมีส่วนร่วม	 เอ�ใจใส่
ก�รทำ�ง�นของรัฐ	และเป็นประช�ชนที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง	โดยไม่ต้องรอให้รัฐ
ม�แก้ไขให้เท่�นั้น
 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	คือ	ก�รรู้จักรอคอยและค�ดหวัง	เป็นก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มมั่นคง	แน่วแน่
ต่อส่ิงที่รอคอย	หรือสิ่งที่จูงใจให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ดีไม่ทน	หม�ยถึง	ไม่อดกลั้น	ไม่อดทน	ไม่ยอม	ดังนั้น 
คว�มไม่ทน	หม�ยถึง	ก�รแสดงออกต่อก�รกระทำ�ที่เกิดขึ้นกับตนเอง	บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม	
ในลกัษณะทีไ่ม่ยนิยอม	ไม่ยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้	คว�มไม่ทนส�ม�รถแสดงออกได้หล�ยลกัษณะ	ท้ังในรปูแบบ
ของกริย�ท่�ท�งหรือคำ�พูด
	 คว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติหรอืก�รกระทำ�ทีไ่มถ่กูต้อง	ตอ้งมกี�รแสดงออกอย�่งใดอย�่งหนึง่
เกิดขึ้น	เช่น	ก�รแซงคิวเพื่อซื้อของ	ก�รแซงคิวเป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออก
ให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่�ตนเองไม่พอใจ	โดยแสดงกิริย�หรือบอกกล่�วให้ทร�บ	เพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อ
ท�้ยแถว	กรณนีีแ้สดงให้เห็นว�่ผูท่ี้ถกูแซงควิ	ไมท่นต่อก�รกระทำ�ทีไ่มถ่กูต้อง	และห�กผูท้ีแ่ซงควิไปต่อแถว
ก็จะแสดงให้เห็นว่�บุคคลนั้นมีคว�มละอ�ยต่อก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง	เป็นต้น
	 คว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	บุคคลจะมคีว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติม�ก	–	นอ้ย	เพยีงใด	ขึน้อยูก่บั
จติสำ�นกึ	ของแตล่ะบุคคลและผลกระทบทีเ่กดิข้ึนจ�กก�รกระทำ�นัน้	ๆ 	แลว้มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกม�	ซึง่
ก�รแสดงกรยิ�หรอืก�รกระทำ�จะมหีล�ยระดบั	เชน่	ก�รว�่กล่�วตักเตือน	ก�รประก�ศใหส้�ธ�รณชนรับรู้	
ก�รแจ้งเบ�ะแส	ก�รรอ้งทกุขก์ล�่วโทษ	ก�รชมุนมุประทว้งซึง่เปน็ขัน้ตอนสดุท�้ยทีร่นุแรงทีส่ดุ	เน่ืองจ�ก
มีก�รรวมตัวของคนจำ�นวนม�ก	และสร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งม�กเช่นกัน
	 คว�มไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่�ง	 ๆ	 รอบตัวที่ส่งผลในท�งไม่ดีต่อตนเองโดยตรง	 ส�ม�รถ
พบเหน็ไดง้�่ย	ซึง่ปกตแิลว้ทกุคนมกัจะไมท่นตอ่สภ�วะ	สภ�พแวดลอ้มทีไ่มด่แีละสง่ผลกระทบต่อตนเองแลว้ 
มักจะแสดงปฏิกิริย�ออกม�	แต่ก�รที่บุคคลจะไม่ทนต่อก�รทุจริตและแสดงปฏิกิริย�ออกม�นั้นอ�จเป็น
เรือ่งย�ก	เนือ่งจ�กปจัจบุนัสงัคมไทยมแีนวโนม้ยอมรับก�รทุจริต	เพ่ือใหต้นเองได้รับประโยชนห์รือใหง้�น
ส�ม�รถดำ�เนนิตอ่ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็	ซึง่ก�รยอมรบัก�รทจุริตในสังคมไมเ่วน้แมแ้ต่เด็กและเย�วชน	มองว�่
ก�รทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มีผลกระทบกับตนเองโดยตรง
 ๓.๓  ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต
 คว�มไมท่นตอ่ก�รทจุรติ	จ�กคว�มหม�ยทีไ่ดก้ล่�วม�แลว้	คอื	เปน็ก�รแสดงออกอย�่งใด
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อย่�งหนึ่งเกิดขึ้น	เพื่อให้รับรู้ว่�จะไม่ทนต่อบุคคลหรือก�รกระทำ�ใด	ๆ	ที่ทำ�ให้เกิดก�รทุจริต	คว�มไม่ทนต่อ
ก�รทจุริตส�ม�รถแบง่ระดับต่�ง	ๆ 	ได้ม�กกว�่คว�มละอ�ย	ใชเ้กณฑค์ว�มรนุแรงในก�รแบง่แยก	เชน่	ห�กเพือ่น
ลอกขอ้สอบเร�	และเร�เห็นซ่ึงเร�จะไม่ยนิยอมให้เพ่ือนทุจริตในก�รลอกขอ้สอบ	เร�กใ็ชม้อืหรือกระด�ษม�บัง
สว่นทีเ่ปน็คำ�ตอบไว้	เชน่นีก้เ็ปน็ก�รแสดงออกถงึก�รไมท่นต่อก�รทจุรติ	นอกจ�กก�รแสดงออกด้วยวธิดัีงกล่�ว
ท่ีถอืเป็นก�รแสดงออกท�งก�ยแล้ว	ก�รว่�กล่�วตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต	ก�รประณ�ม	ก�รประจ�น 
ก�รชุมนุมประท้วง	 ถือว่�เป็นก�รแสดงออกซ่ึงก�รไม่ทนต่อก�รทุจริตทั้งสิ้น	 แต่จะแตกต่�งกันไปต�มระดับ
ของก�รทจุรติ	คว�มต่ืนตวัของประช�ชน	และผลกระทบท่ีเกดิขึน้จ�กก�รทุจรติ	โดยท้�ยบทนีไ้ดย้กตวัอย�่ง
กรณีศึกษ�ที่มีส�เหตุม�จ�กก�รทุจริต	ทำ�ให้ประช�ชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้�น
	 คว�มจำ�เป็นของก�รที่ไม่ทนต่อก�รทุจริตถือเป็นสิ่งสำ�คัญ	เพร�ะก�รทุจริตไม่ว่�ระดับเล็ก
หรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อสังคม	 ประเทศช�ติ	 ดังเช่นตัวอย่�งคดีรถและเรือดับเพลิงของ
กรงุเทพมห�นคร	ผลของก�รทจุริตสร�้งคว�มเสยีห�ยไวอ้ย�่งม�ก	รถและเรือดับเพลิงก็ไมส่�ม�รถนำ�ม�
ใช้ได้	รัฐต้องสูญเสียงบประม�ณไปโดยเปล่�ประโยชน์	และประช�ชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน	
ห�กเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหล�ยแห่ง	รถ	เรือและอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวล�	
เพยีงแคค่ดิจ�กมลูค�่คว�มเสยีห�ยทีรั่ฐสญูเสยีงบประม�ณไปยงัไมไ่ดค้ดิถงึคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิจ�ก
คว�มเดือดร้อนห�กเกิดเพลงไหม้แล้ว	ถือเป็นคว�มเสียห�ยที่สูงม�ก	ดังนั้น	ห�กยังมีก�รปล่อยให้มี
ก�รทุจรติ	ยนิยอมใหม้กี�รทจุรติโดยเหน็ว�่เป็นเรือ่งของคนอืน่	เปน็เรือ่งของเจ�้หน�้ทีรั่ฐ	ไมเ่ก่ียวขอ้งกบั
ตนเองแลว้	สดุท�้ยคว�มสญูเสยีทีจ่ะไดร้บัตนเองกย็งัคงทีจ่ะไดร้บัผลนัน้อยูแ่มไ้มใ่ช่ท�งตรงกเ็ปน็ท�งออ้ม
๔. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
	 ก�รทจุรติมผีลกระทบตอ่ก�รพฒัน�ประเทศ	ทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยอย�่งม�กในด�้นต�่งๆ	
ห�กนำ�เอ�เงนิท่ีทจุริตม�พฒัน�ในสว่นอืน่	คว�มเจริญหรอืก�รได้รบัโอก�สของผู้ทีด้่อยโอก�สก็จะมมี�กขึน้ 
คว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งด้�นโอก�ส	ท�งด้�นสังคม	ท�งด้�นก�รศึกษ�	ฯลฯ	ของประช�ชนในประเทศก็จะ
ลดน้อยลง	ดังที่เห็นในปัจจุบันว่�คว�มเจริญต่�ง	ๆ 	มักอยู่กับคนในเมืองม�กกว่�ชนบท	ทั้ง	ๆ 	ที่คนชนบท
กค็อืประช�ชนสว่นหนึง่ของประเทศ	แตเ่พร�ะอะไรทำ�ไมประช�ชนเหล�่นัน้ถงึไมไ่ด้รบัโอก�สใหท้ดัเทยีม
หรือใกล้เคียงกับคนในเมือง	ปัจจัยหนึ่งคือก�รทุจริต	ส�เหตุก�รเกิดทุจริตมีหล�ยประก�รต�มที่กล่�วม�
แล้วข้�งต้น	แต่ทำ�อย่�งไรถึงทำ�ให้มีก�รทุจริตได้ม�ก	อย่�งหนึ่งคือก�รลงทุน	เมื่อมีก�รลงทุนก็ย่อมมี
งบประม�ณ	เมื่อมีงบประม�ณก็เป็นส�เหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริตส�ม�รถห�ช่องท�งดังกล่�วในท�งทุจริตได้	
แม้ว่�ประเทศไทยจะมีกฎหม�ยหล�ยฉบับเพื่อป้องกันก�รทุจริต	ปร�บปร�มก�รทุจริต	แต่นั่นก็คือ
ตัวหนังสือที่ได้เขียนเอ�ไว้	แต่ก�รบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่�ที่ควร	และยิ่งไปกว่�นั้น	ห�กประช�ชนเห็นว่�
เรื่องดังกล่�วไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไม่อย�กเข้�ไปเกี่ยวข้อง	 เนื่องจ�กตนเองก็ไม่ได้รับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น	แต่ก�รคิดดังกล่�วเป็นสิ่งที่ผิด	เนื่องจ�กว่�ตนเองอ�จจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อก�รที่มี
คนทุจริต	แต่โดยอ้อมแล้วถือว่�ใช่	เช่น	เมื่อมีก�รทุจริตม�ก	งบประม�ณของประเทศที่จะใช้พัฒน�หรือ
ลงทุนก็น้อย	อ�จส่งผลให้ประเทศไม่ส�ม�รถจ้�งแรงง�นหรือลงทุนได้	
	 คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริต	ห�กเป็นก�รทุจริตในโครงก�รใหญ่	ๆ	แล้ว	ปริม�ณเงิน
ที่ทุจริตย่อมมีม�ก	คว�มเสียห�ยก็ย่อมมีม�กต�มไปด้วย	โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่�งที่เกิดขึ้นจ�ก
ก�รทจุรติไวใ้นท�้ยบท	ซึง่จะเหน็ไดว้�่คว�มเสยีห�ยทีเ่กดิข้ึนนัน้มมีลูค�่ม�กม�ย	และนีเ้ปน็เพียงโครงก�ร
เดียวเท่�นั้น	ห�กรวมเอ�ก�รทุจริตหล�ย	ๆ 	โครงก�ร	หล�ย	ๆ 	กรณีเข้�ด้วยกัน	จะพบว่�คว�มเสียห�ยที่
เกดิขึน้ม�นัน้ม�กม�ยมห�ศ�ล	ดงันัน้	เมือ่เปน็เชน่นีแ้ลว้	ประช�ชนจะตอ้งมคีว�มตืน่ตัวในก�รทีจ่ะรว่มมอื
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ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ก�รร่วมมือกันในก�รเฝ้�ระวังเหตุก�รณ์	สถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิด
ก�รทุจริตได้	เมื่อประช�ชนรวมถึงภ�คเอกชน	ภ�คธุรกิจมีคว�มตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในก�รแก้ไขปัญห�
ดังกล่�ว	ปัญห�ก�รทุจริตจะถือเป็นปัญห�เพียงเล็กน้อยของประเทศไทย	เพร�ะไม่ว่�จะทำ�อย่�งไรก็จะ
มีก�รสอดส่อง	ติดต�ม	เฝ้�ระวังเรื่องก�รทุจริตอย่�งต่อเนื่อง	ดังนั้นแล้วสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกที่จะต้องสร้�งให้
เกิดขึ้น	คือ	คว�มตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจ�กก�รทุจริต	สร้�งให้เกิดคว�มตื่นตัวต่อก�รปร�บปร�ม
ก�รทุจริต	ก�รไม่ทนต่อก�รทุจริต	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
	 เม่ือประช�ชนในประเทศมคีว�มต่ืนตวัทีว่�่	“ไมท่นต่อก�รทจุรติ”	แลว้	จะทำ�ใหเ้กิดกระแส
ก�รต่อต้�นต่อก�รกระทำ�ทุจริต	 และคนที่ทำ�ทุจริตก็จะเกิดคว�มละอ�ยไม่กล้�ที่จะทำ�ทุจริตต่อไป	 เช่น	
ห�กพบเหน็ว�่มกี�รทจุรติเกิดขึน้อ�จมกี�รบันทกึเหตกุ�รณห์รอืลกัษณะก�รกระทำ�	แลว้แจ้งขอ้มลูเหล�่นัน้
ไปยงัหนว่ยง�นหรอืสือ่มวลชนเพือ่รว่มกันตรวจสอบก�รกระทำ�ท่ีเกิดขึน้	และย่ิงในปจัจบุนัเปน็สงัคมสมัยใหม	่
และกำ�ลังเดินหน้�ประเทศไทยก้�วสู่ยุคไทยแลนด์	๔.๐	แต่ก�รจะเป็น	๔.๐	ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น	ปัญห�
ก�รทจุรติจะตอ้งลดนอ้ยลงไปด้วย	เมือ่ประช�ชนมคีว�มตืน่ตวัตอ่ก�รท่ีไมท่นตอ่ก�รทุจริตแลว้	ผลท่ี
เกดิขึน้จะเปน็อย�่งไร	ตวัอย�่งทีจ่ะนำ�ม�กล�่วถงึต่อไปนีเ้ปน็กรณท่ีีเกดิข้ึนในต่�งประเทศ	แสดงใหเ้หน็ถึง
คว�มไมท่นต่อก�รทจุรติทีป่ระช�ชนไดล้กุขึน้ม�ตอ่สู	้ตอ่ต�้นต่อนักก�รเมอืงทีท่ำ�ทจุรติ	จนในทีสุ่ดนักก�รเมอืง
เหล่�นั้นหมดอำ�น�จท�งก�รเมืองและได้รับบทลงโทษทั้งท�งสังคมและท�งกฎหม�ย	ดังนี้
 ๑. ประเทศเกาหลีใต้	เก�หลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบคว�มสำ�เร็จในด้�นของ
ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	แต่ก็ยังคงมีปัญห�ก�รทุจริตเกิดขึ้นอยู่บ้�ง	เช่น

																เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	มีข่�วกรณีของประธ�น�ธิบดีถูกปลดออกจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเข้�ไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในก�รเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง	 โดยก�รถูกกล่�วห�ว่�ให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้�ม�
แทรกแซงก�รบริห�รประเทศ	 รวมถึงใช้คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธ�น�ธิบดีแสวงห�ประโยชน์ส่วน
ตวั	ผลทีเ่กดิขึน้คอืถูกดำ�เนนิคดแีละตัง้ข้อห�ว�่พวัพนัก�รทุจรติและใชอ้ำ�น�จหน�้ท่ีในท�งมชิอบเพือ่เอือ้
ผลประโยชน์ใหแ้กพ่วกพอ้ง	กรณทีีเ่กดิขึน้นีป้ระช�ชนเก�หลใีตไ้ด้มกี�รรวมตวักันประท้วงกว่�พนัคนเรยีกรอ้ง
ให้ประธ�น�ธิบดีคนดังกล่�วล�ออกจ�กตำ�แหน่งหลังมีเหตุอื้อฉ�วท�งก�รเมือง	
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	 อีกกรณทีีจ่ะกล�่วถงึเพือ่เปน็ตวัอย�่งก�รตอ่ต�้นก�รกระทำ�ท่ีไมถ่กูตอ้ง	คอื	ก�รทีน่กัศกึษ�
คนหนึง่ไดเ้ข�้เรยีนในมห�วทิย�ลยัท้ังท่ีผลคะแนนท่ีเรยีนม�นัน้ไมไ่ด้สงู	และก�รทีค่ณุสมบติัของนกัศกึษ�
ดังกล่�วมคีณุสมบติัไมต่รงกบัก�รคดัเลอืกโควต�นกักฬี�ทีก่ำ�หนดไวว้�่จะต้องผ�่นก�รแขง่ขันประเภทเด่ียว 
แต่นักศึกษ�คนดังกล่�วผ่�นก�รแข่งขันประเภททีม	 เท่�กับว่�คุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้รับเข้�เรียน
ในมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ก�รกระทำ�เช่นนี้จึงเป็นส�เหตุหนึ่งของก�รนำ�ไปสู่ก�รประท้วง	 ต่อต้�นจ�ก
นักศึกษ�และอ�จ�รย์ของมห�วิทย�ลัยดังกล่�ว	 ซึ่งท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่ส�ม�รถให้คำ�ตอบท่ีชัดเจนแก่
กลุ่มผู้ประท้วงได้	จนในที่สุด	ประธ�นของมห�วิทย�ลัยดังกล่�วจึงล�ออกจ�กตำ�แหน่ง
 ๒. ประเทศบราซิล	 ปล�ยปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ประช�ชนในประเทศบร�ซิลได้มีก�รชุมนุม
ประท้วงก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	เป็นก�รแสดงออกถึงคว�มไม่พอใจต่อวัฒนธรรม	ก�รโกงของระบบร�ชก�ร
ของประเทศ	 โดยมีประช�ชนจำ�นวนหล�ยหมื่นคนเข้�ร่วมก�รชุมนุมในครั้งนี้	 และมีก�รแสดงภ�พหนู
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในก�รประณ�มต่อนักก�รเมืองที่ทุจริต	 ก�รประท้วงดังกล่�วยังถือว่�มีขน�ดเล็กกว่�
ครัง้ก่อน	เพร�ะทีผ่่�นม�ไดม้กี�รทจุรติเกดิขึน้และมกี�รประทว้ง	จนในทีส่ดุประธ�น�ธบิดไีดถ้กูปลดจ�ก
ตำ�แหน่ง	เนื่องจ�กก�รกระทำ�ที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประม�ณ

	 จ�กตวัอย�่งข�้งตน้แสดงใหเ้หน็ถงึคว�มตืน่ตวัของประช�ชนทีอ่อกม�ตอ่ต�้นตอ่ก�รทจุรติ	
ไม่ว่�จะเป็นก�รทุจริตในระดับหน่วยเล็ก	 ๆ	 หรือระดับประเทศ	 เป็นก�รแสดงออกซ่ึงก�รไม่ทนต่อก�ร
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ทจุรติ	ก�รไม่ทนตอ่ก�รทจุริตส�ม�รถแสดงออกม�ไดห้ล�ยระดบัตัง้แตก่�รเหน็คนท่ีทำ�ทจุรติแลว้ตนเอง
รู้สึกไม่พอใจ	มีก�รส่งเรื่องตรวจสอบ	ร้องเรียน	และในที่สุดคือ	ก�รชุมนุมประท้วง	ต�มตัวอย่�งที่ได้นำ�ม�
แสดงให้เห็นข้�งต้น	ตร�บใดที่ส�ม�รถสร้�งให้สังคมไม่ทนต่อก�รทุจริตได้	 เมื่อนั้นปัญห�ก�รทุจริตก็จะ
ลดน้อยลง	แตห่�กจะใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้	จะตอ้งสร�้งใหเ้กดิคว�มละอ�ยตอ่ก�รทจุรติ	ไมก่ล�้ทีจ่ะทำ�ทจุรติ	
โดยนำ�เอ�หลักธรรมท�งศ�สน�ม�เป็นเครื่องมือในก�รส่ังสอน	 อบรม	 ในขณะเดียวกันห�กมีก�รทุจริต
เกดิขึน้กระบวนก�รในก�รแสดงออกตอ่ก�รไมท่นต่อก�รทุจริตจะต้องเกดิข้ึน	และมกี�รเปดิเผยชือ่บคุคล
ทีท่จุรติใหก้บัส�ธ�รณะชนไดร้บัทร�บอย�่งทัว่ถึง	เมือ่สงัคมมทีัง้กระบวนก�รในก�รปอ้งกนัก�รทจุรติ	
ก�รปร�บปร�มก�รทุจริตที่ดี	รวมถึงก�รสร้�งให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	มีคว�มละอ�ย
ต่อก�รทำ�ทุจริตแล้ว	ปัญห�ก�รทุจริตจะลดน้อยลง	ประเทศช�ติจะส�ม�รถพัฒน�ได้ม�กขึ้น
	 สำ�หรับระดับก�รทุจริตที่เกิดขึ้น	ไม่ว่�จะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และประเทศช�ติทั้งสิ้น	 บ�งครั้งก�รทุจริตเพียงนิดเดียวอ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริตอย่�งอื่นที่ม�กกว่�เดิมได้	
ก�รมีวัฒนธรรม	ค่�นิยม	หรือคว�มเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดก�รทุจริตได้เช่นกัน	 เช่น	 ก�รมอบเงิน
อุดหนุนแก่สถ�นศึกษ�เพื่อให้บุตรของตนได้เข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	 ห�กพิจ�รณ�แล้วอ�จพบว่�
เป็นก�รชว่ยเหลอืสถ�นศกึษ�เพือ่ทีส่ถ�นศกึษ�แหง่นัน้จะได้นำ�เงินทีไ่ด้ไปพัฒน�สภ�พแวดล้อม	ก�รเรียน
ก�รสอนของท�งสถ�นศึกษ�ต่อไป	แต่ก�รกระทำ�ดังกล่�วนี้ไม่ถูกต้อง	เป็นก�รปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดี
ใหเ้กดิขึน้ในสงัคม	และตอ่ไปห�กกระทำ�เชน่นีเ้รือ่ย	ๆ 	จะมองว�่เปน็เรือ่งปกติทีท่กุคนทำ�กัน	ไมม่คีว�มผดิ
แต่อย่�งใด	 จนทำ�ให้แบบแผนหรือพฤติกรรมท�งสังคมที่ดีถูกกลืนห�ยไปกับก�รกระทำ�ที่ไม่เหม�ะสม
เหล�่นี	้ตวัอย�่งก�รมอบเงนิอดุหนนุแกส่ถ�นศกึษ�ยงัคงเกดิขึน้ในประเทศไทยอย�่งต่อเนือ่ง	โดยเฉพ�ะ
ในสถ�นศึกษ�ที่มีชื่อเสียงซึ่งหล�ยคนอย�กให้บุตรของตนเข้�ศึกษ�ในสถ�นที่แห่งนั้น	แต่ด้วยข้อจำ�กัด
ที่ไม่ส�ม�รถรับนักเรียน	นักศึกษ�ได้ทั้งหมด	จึงทำ�ให้ผู้ปกครองบ�งคนต้องให้เงินกับสถ�นศึกษ�	เพื่อให้
บุตรของตนเองได้เข้�เรียน
๕. การลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
	 คำ�ว่�	“ก�รลงโทษโดยสงัคม”	หรอืเรยีกว�่	“ก�รลงโทษท�งสงัคม”	ซึง่ตรงกบัภ�ษ�องักฤษ
คำ�ว่�	“Social	Sanction”
	 พจน�นกุรมศัพทส์งัคมวิทย�ฉบับร�ชบณัฑติยสถ�น	(๒๕๓๒	:	๓๖๑	-	๓๖๒)	ไดใ้หค้ว�มหม�ย
ของ	คำ�ว่�	“Social	Sanction”	เป็นภ�ษ�ไทยว่�	สิทธ�นุมัติท�งสังคม	หม�ยถึง	ก�รขู่ว่�จะลงโทษหรือ
ก�รสญัญ�ว�่จะใหร้�งวลัต�มท่ีกลุม่กำ�หนดไว้สำ�หรับก�รประพฤติปฏบิติัของสม�ชกิเพือ่ชกันำ�ให้สม�ชกิ
กระทำ�ต�มข้อบังคับและกฎเกณฑ์
	 Radcliffe-Brown	(๑๙๕๒	:	๒๐๕)	อธิบ�ยก�รลงโทษโดยสังคมว่�เป็นปฏิกิริย�ตอบสนอง
ท�งสงัคมอย�่งหนึง่และเปน็ก�รแสดงออกถงึพฤติกรรมทีเ่ป็นด�้นตรงกันข้�มระหว่�งก�รเหน็ชอบ
กับก�รไม่เห็นชอบ	พูดอีกอย่�งหนึ่งก็คือ	ก�รลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภ�ษ	(Dialectic)	คือ	
มทีัง้ด�้นบวกและด้�นลบอยูภ่�ยในคว�มหม�ยของตวัเองสำ�หรบัก�รลงโทษโดยสงัคมเชงิบวก	(Positive	
Social	Sanction)	จะอยู่ในรูปของก�รให้ก�รสนับสนุนหรือก�รสร้�งแรงจูงใจ	ฯลฯ	ให้แก่ปัจเจกบุคคล
และสงัคมให้ประพฤติปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัปทสัถ�นของชมุชนหรอืของสงัคม	จ�กก�รศกึษ�ยงัพบดว้ย
ว�่ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกน้ันอ�จเป็นก�รสร�้งแรงจงูใจใหแ้กส่งัคม	เพือ่ยกระดับปทัสถ�นของสงัคม
ในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถ�นใหม่ในระดับระหว่�งประเทศ
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	 Whitmeyer	(๒๐๐๒	:	๖๓๐-๖๓๒)	กล่�วว่�	ก�รลงโทษโดยสังคม	มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
เป็นก�รทำ�ง�นต�มกลไกของสังคม	ก�รลงโทษโดยสังคมเป็นม�ตรก�รควบคุมท�งสังคมที่ต้องก�ร
ใหส้ม�ชกิในสังคมประพฤตปิฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑท์ีส่งัคมยอมรบัรว่มกนั	เมือ่สม�ชกิปฏบิตัติ�ม
กจ็ะมกี�รให้ร�งวลัเป็นแรงจงูใจ	และลงโทษเมือ่สม�ชกิไมป่ฏบัิตติ�มกฎเกณฑข์องสงัคมและจะแสดงก�ร
ไม่ยอมรับสม�ชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	
	 โดยสรุปแล้ว	ก�รลงโทษโดยสังคม	(Social	Sanction)	หม�ยถึง	ปฏิกิริย�ปฏิบัติท�งสังคม	
เปน็ม�ตรก�รควบคมุท�งสงัคมทีต่อ้งก�รใหส้ม�ชกิในสังคมประพฤติปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นหรือกฎเกณฑ์
ท่ีสงัคมกำ�หนด	โดยมท้ัีงด�้นลบและด�้นบวก	ก�รลงโทษโดยสังคมเชงิลบ	(Negative	Social	Sanction)	
เปน็ก�รลงโทษโดยก�รกดดนัและแสดงปฏิกริิย�ตอ่ต้�นพฤตกิรรมของบคุคลทีไ่มป่ฏบิตัติ�มกฎเกณฑ์
ของสังคม	ทำ�ให้บุคคลนั้นเกิดคว�มอับอ�ยข�ยหน้�	สำ�หรับก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือก�รกระตุ้น
สงัคมเชิงบวก	(Positive	Social	Sanction)	เปน็ก�รแสดงออกในเชงิสนบัสนนุหรอืใหร้�งวลัเปน็แรงจงูใจ	
เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ของสังคม
	 ก�รลงโทษท�งสงัคม	เป็นก�รลงโทษกบับคุคลทีป่ฏบิติัตนฝ�่ฝนืกบัธรรมเนยีม	ประเพณ	ีหรอื
แบบแผนที่ปฏิบัติต่อ	ๆ	กันม�ในชุมชน	มักใช้ในลักษณะก�รลงโทษท�งสังคมเชิงลบม�กกว่�เชิงบวก 
	ก�รฝ่�ฝืนดังกล่�วอ�จจะไม่ผิดกฎหม�ย	แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันม�นั้นถูกละเมิด	ถูกฝ่�ฝืน	
หรือถูกดูหมิ่นเก่ียวกับคว�มเชื่อของชุมชน	 ก็จะนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นจ�กคนในชุมชน	 แม้ว่�ก�รฝ่�ฝืนดัง
กล่�วจะไม่ผิดกฎหม�ยก็ต�ม	และที่สำ�คัญไปกว่�นั้น	ห�กก�รกระทำ�ดังกล่�วผิดกฎหม�ยด้วยแล้ว	
อ�จสร�้งใหเ้กิดคว�มไมพ่อใจขึน้ได	้ไมเ่พยีงแตใ่นชมุชนนัน้	แต่อ�จเกีย่วเนือ่งไปกับชมุชนอืน่รอบข�้ง	หรือ
เปน็ชมุชนทีใ่หญท่ีส่ดุ	นัน่คอื	ประช�ชนท้ังประเทศซ่ึงก�รลงโทษท�งสงัคมมทีัง้ด้�นบวกและด้�นลบ	ดังนี	้
	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงบวก	(Positive	Social	Sanction)	จะอยู่ในรูปของก�รให้
ก�รสนับสนุนหรอืก�รสร�้งแรงจูงใจ	หรอืก�รใหร้�งวลั	ฯลฯ	แก่บุคคลและสังคม	เพือ่ให้ประพฤตปิฏบัิตสิอดคล้อง
กับปทัสถ�น	(Norm)	ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม
	 ก�รลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	(Negative	Social	Sanctions)	จะอยู่ในรูปแบบของก�ร
ใช้ม�ตรก�รต่�ง	ๆ	ในก�รจัดระเบียบสังคม	เช่น	ก�รว่�กล่�วตักเตือน	ซึ่งเป็นม�ตรก�รขั้นตำ่�สุดเรื่อยไป
จนถึงก�รกดดันและบีบคั้นท�งจิตใจ	 (Moral	Coercion)	ก�รต่อต้�น	 (Resistance)	และก�รประท้วง	
(Protest)	ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ไม่ว่�จะโดยปัจเจกบุคคลหรือก�รชุมนุมของมวลชน
	 ก�รลงโทษท�งสังคมท�งลบ	 จะสร้�งให้เกิดก�รลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระทำ�	 ก�รลงโทษ
ประเภทนี้เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 และบุคคลท่ีถูกลงโทษจะเกิดก�รเข็ดหล�บ	
ไม่กล้�ที่จะทำ�ในสิ่งน้ันอีก	 ก�รลงโทษประเภทน้ีมีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน	ตั้งแต่	 ก�รว่�กล่�วตักเตือน	
ก�รนินท�	ก�รประจ�น	ก�รชุมนุมขับไล่	ซึ่งเป็นก�รแสดงออกถึงก�รไม่ทน	ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น
ได้กระทำ�ไป	ดังนั้น	เมื่อมีใครที่ทำ�พฤติกรรม	เหล่�นั้นขึ้น	จึงเป็นก�รสร้�งให้เกิดคว�มไม่พอใจแก่บุคคล
รอบข้�ง	หรือสังคม	จนนำ�ไปสู่ก�รต่อต้�นดังกล่�ว
	 ก�รลงโทษท�งสังคมจะมีคว�มรุนแรงม�กหรือน้อย	 ก็ขึ้นอยู่กับก�รกระทำ�ของบุคคลนั้น
ว่�ร้�ยแรงขน�ดไหน	ห�กเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้�นน้อย	แต่ห�กเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้�ยแรงที่เกิดขึ้น
ประจำ�	หรอืมผีลกระทบตอ่สงัคม	ก�รลงโทษกจ็ะมคีว�มรนุแรงม�กขึน้ด้วย	เชน่	ห�กมกี�รทจุรติเกดิขึน้ก็
อ�จนำ�ไปเปน็ประเดน็ท�งสงัคมจนนำ�ไปสูก่�รตอ่ต�้นจ�กสงัคมได	้เพร�ะก�รทจุริตถอืว�่เปน็สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง	
ผิดกฎหม�ย	และผิดต่อศีลธรรม	บ่อยครั้งที่มีก�รทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นส�เหตุของก�รชุมนุมประท้วง	



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 93

เพื่อกดดัน	ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดก�รกระทำ�ดังกล่�ว	หรือก�รออกจ�กตำ�แหน่งนั้น	ๆ 	หรือก�รนำ�ไปสู่
ก�รตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหม�ย	 โดยในหัวข้อสุดท้�ยของชุดวิช�นี้	 ได้นำ�เสนอตัวอย่�งที่ได้
แสดงออกถึงคว�มไม่ทนต่อก�รทุจริตที่มีก�รชุมนุมประท้วง	 บ�งเหตุก�รณ์ผู้ที่ถูกกล่�วห�ได้ล�ออก
จ�กตำ�แหน่ง	ซึ่งก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่งนั้นถือเป็นคว�มรับผิดชอบอย่�งหนึ่งและเป็นก�รแสดงออกถึง
คว�มละอ�ยในสิ่งที่ตนเองได้กระทำ�
๖. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต
	 ส�ม�รถร้องเรียนม�ยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ได้โดยมีวิธีก�รดังนี้
  ๑)	ทำ�เป็นหนังสอื	“เรยีน	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.”	และส่งไปทีส่ำ�นกัง�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�ท่ีของสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ส่วนกล�ง	 หรือ
สำ�นักง�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	
	 	 ๔)	บรรย�ยก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งละเอียดต�มหัวข้อ	ดังนี้
		 	 	 ๔.๑	ห�กเป็นก�รกระทำ�คว�มผิดตอ่หน�้ที	่ก�รกระทำ�คว�มผดิตอ่ตำ�แหนง่หน�้ที่
ร�ชก�ร	 ก�รกระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม	 จะต้องระบุว่�	 ก�รกระทำ�คว�มผิดเกิด
ขึ้นเม่ือใด	 มีขั้นตอนหรือร�ยละเอียดก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งไร	มีพย�นบุคคลรู้เห็นเหตุก�รณ์หรือไม่	
มีเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องหรือไม่	(ถ้�ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ได้ให้ระบุว่�ใครเป็นผู้เก็บรักษ�)	และในเรื่องนี้
ได้ร้องเรียนต่อหน่วยง�นใดบ้�ง	เมื่อใด	และผลเป็นประก�รใด
	 	 	 ๔.๒	ห�กเป็นก�รกล่�วห�ว่�ร่ำ�รวยผิดปกติ	หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	จะ
ต้องระบวุ่�	 ฐ�นะเดิมของผู้ถูกกล่�วห�	 และภรรย�หรือส�มี	 รวมทั้งบิด�ม�รด�ของทั้งสองฝ่�ยเป็น
อย่�งไร 
ผู้ถูกกล่�วห�	และภรรย�หรือส�มี	มีอ�ชีพอื่น	ๆ 	หรือไม่	ถ้�มีอ�ชีพอื่นแล้วมีร�ยได้ม�กน้อยเพียงใด	และ
ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่�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�นวนก่ีแปลง	 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�ขณะซื้อเท่�ใด
	 	 	 	 -	มีเงินฝ�กที่ธน�ค�รใด	ส�ข�ใด		
	 	 	 	 รวมทั้งทรัพย์สินอื่น	ๆ
 สำาคัญที่สุด	คือ	ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ	–	สกุล	ที่อยู่	หม�ยเลขโทรศัพท์	ของผู้กล่�วห�ที่
ส�ม�รถติดต่อได้อย่�งชัดเจน	เพื่อประโยชน์ในก�รติดต่อกลับเพื่อยืนยันก�รกล่�วห�ร้องเรียน	ขอทร�บ
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ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิใหชั้ดเจนจนส�ม�รถดำ�เนนิก�รตอ่ไปได	้และร�ยง�นผลใหผู้ก้ล�่วห�ทร�บ	ทัง้นี	้ขอ้มลู
จะถูกเก็บเป็นคว�มลับที่สุด	ถ้�ไม่ต้องก�รให้มีก�รเปิดเผยชื่อ	ก็ให้บอกด้วยว่�ให้ปกปิดชื่อ	-	ที่อยู่ไว้
เป็นคว�มลับ	ตอนทำ�คำ�สั่งไต่สวนจะได้ระบุไว้ต�มคว�มประสงค์
       กรณกี�รรอ้งเรยีนโดยไม่แจง้ช่ือ	–	สกุลจริง	ถอืว่�เป็น	“บัตรสนเท่ห”์	จะตอ้งระบพุย�นหลกัฐ�น
ให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำ�เนินก�รไต่สวนข้อเท็จจริงได้	ซึ่งคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จจะรับไว้พิจ�รณ�
 ทัง้นี	้สำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	จะแจง้กลบัไปใหผู้ก้ล�่วห�ทร�บว�่รบัเรือ่งไวพ้จิ�รณ�และแจง้ผลก�ร
พิจ�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�งโทรศพัทห์ม�ยเลข	๐	๒๕๒๘	๔๘๐๐	–	๔๙	หรอืส�ยดว่น	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	ของ
ผู้ถูกกล่�วห�
	 นอกจ�กนี้	ยังส�ม�รถร้องเรียนไปยังหน่วยง�นต่�งๆ	ได้ดังนี้

๑)		 ศูนย์บริก�รประช�ชน	สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	(ส�ยด่วน)	ทำ�เนียบ
รัฐบ�ลหม�ยเลข	๑๑๑๑	บริก�รรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	หรือ

	 รับร้องเรียนผ่�นท�ง	โทร.	๐	๒๒๘๓	๑๒๗๑	-	๘๔		 	 	
๒)		 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	โทร.	๐	๒๒๗๑	๘๐๐๐
๓)		 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	
	 (สำ�นักง�น	ป.ป.ท.)	ส�ยด่วน	โทร.	๑๒๐๖
๔)		 ศนูยด์ำ�รงธรรม	กระทรวงมห�ดไทย	ส�ยดว่น	โทร.	๑๕๖๗	หรือศนูยด์ำ�รงธรรมจงัหวัด
๕)		 คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลจังหวัด	ในแต่ละจังหวัด
๖)		 แจง้คว�ม	รอ้งทุกข์	กล�่วโทษตอ่พนกัง�นสอบสวน	ณ	สถ�นีตำ�รวจในเขตอำ�น�จ

สอบสวน	โดยพนกัง�นสอบสวนจะสง่เรือ่งทีห่�กอยูใ่นอำ�น�จของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	
	 ไปยังสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

๗. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี
 ๗.๑ มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
	 สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รคุ้มครองช่วยเหลือพย�น	 (ต�มพระร�ชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว�่ดว้ยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๖๑	ม�ตร�	๑๓๑	และระเบยีบ
คณะกรรมก�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�	หรือผู้ที่แจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับก�รทุจริตต่อหน้�ที่	ก�รรำ่�รวย
ผิดปกติ	ก�รตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	หรือข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�รต�ม
พระร�ชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว�่ด้วยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	และกฎหม�ยอืน่
ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงส�มี	ภริย�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�นของบุคคลดังกล่�ว	และผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่�ว
 - การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
	 ก�รรอ้งขอคุม้ครองชว่ยเหลอืพย�นทำ�ได้โดยยืน่คำ�รอ้งต่อสำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	สว่นกล�ง	หรอื
สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ประจำ�จังหวัดด้วยตนเองได้เลย	หรือต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองพย�น	
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(สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	หรือสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ)	 ห�กม�ด้วย
ตนเองไม่ได้	ส�ม�รถยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือหรือจดหม�ย	หรือท�งโทรศัพท์	หรืออ�จมอบอำ�น�จให้ผู้อื่น
ดำ�เนินก�รแทนได้	โดยระบุชื่อน�มสกุล	ที่อยู่ของผู้ร้องขอ	และพฤติก�รณ์ที่แสดงให้เห็นว่�อ�จไม่ได้รับ
คว�มปลอดภัย	พร้อมทั้งลงล�ยมือชื่อ
 ๗.๒  การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำาเนินคดี
	 สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	ได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รก�รกันบุคคลไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี	
(ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	
ม�ตร�	๑๓๕	และประก�ศคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีก�รและเงื่อนไขในก�รกันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่�วห�ไว้เป็นพย�นโดยไม่ดำ�เนินคดี	พ.ศ.	๒๕๕๔)	มีร�ยละเอียดดังนี้
	 	 ผูถ้กูกล�่วห�ร�ยใดทีม่สีว่นเก่ียวขอ้งกบัก�รทจุรติรว่มกับเจ�้หน�้ทีข่องรฐัร�ยอืน่	และ
ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่�วห�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	อ�จเห็นสมควรกันไว้เป็นพย�นโดยไม่ต้องดำ�เนินคดี
ก็ได้	ห�กบุคคลดังกล่�วมีลักษณะดังนี้

๑)	 เปน็ผูรู้เ้หน็เหตกุ�รณ์และมีส่วนเกีย่วข้องในก�รกระทำ�คว�มผิดกบัเจ�้หน�้ทีข่องรฐั
 ร�ยอื่นที่อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หรือก�รแสวงห�ข้อเท็จจริงและ

รวบรวมพย�นหลักฐ�นก่อนก�รไต่สวนข้อเท็จจริง	 หรืออยู่ระหว่�งก�รไต่สวน
ข้อเท็จจริง	

๒)		 เปน็ผูใ้หถ้อ้ยคำ�ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อก�รตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ	หรอืก�รแสวงห�
	 ขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพย�นหลักฐ�น	หรือก�รไต่สวนขอ้เท็จจริง	หรือใหถ้อ้ยคำ�	

หรือแจ้งเบ�ะแส	หรือข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญจนส�ม�รถใช้เป็นพย�นหลักฐ�น
ในก�รวินิจฉัยชี้มูลคว�มผิดเจ้�หน้�ที่ของรัฐร�ยอื่นที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	

๓)		 เต็มใจท่ีจะให้ถ้อยคำ�หรือแจ้งเบ�ะแสหรือข้อมูลต�มข้อ	 ๒	 พร้อมกับรับรองว่�
จะไปเบิกคว�มเป็นพย�นในชั้นศ�ลต�มที่ให้ก�รหรือให้ถ้อยคำ�ไว้

 -  การร้องขอให้กันตนเองไว้เป็นพยานในคดี
	 	 ส�ม�รถมีคำ�ขอด้วยว�จ�หรือทำ�เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 เพ่ือขอกัน
ตนเองไวเ้ปน็พย�นในคดนีัน้นบัแตว่นัทีไ่ดท้ร�บเหตแุหง่ก�รกล�่วห�	ซึง่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะพจิ�รณ�
คำ�ขอโดยคำ�นึงถึงเหตุดังต่อไปนี้

๑)		 ห�กไมก่นับุคคลหรอืผูถ้กูกล�่วห�คนใดคนหนึง่เปน็พย�นแลว้	พย�นหลกัฐ�นท่ี
มอียูอ่�จไมเ่พยีงพอและไมอ่�จแสวงห�พย�นหลกัฐ�นอืน่แทนเพือ่ใหเ้พยีงพอ

	 ในก�รดำ�เนินคดีกับผู้ถูกกล่�วห�ร�ยอื่นที่เป็นตัวก�รสำ�คัญ	
๒)		 บุคคลนั้นจะต้องเบิกคว�มต�มที่ให้ก�รไว้

							 เมื่อคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่�วห�นั้นไว้เป็นพย�นแล้ว	 ถือว่�
บุคคลดังกล่�วอยู่ในฐ�นะพย�นของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ในคดีนั้น	 และอ�จได้รับก�รคุ้มครองช่วย
เหลือต�มกฎหม�ยต่อไป
 ๗.๓  กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำาเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน 
การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓
	 ข้อ	๓	ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูใ้ดให้ข้อมลูต่อผู้บังคบับญัช�หรือให้ถ้อยคำ�ในฐ�นะพย�น	
ต่อผูม้หีน้�ทีส่บืสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรอืระเบยีบของท�งร�ชก�ร		อนัเป็นประโยชน์
และเป็นผลดยีิง่ต่อ	ท�งร�ชก�ร	ให้ถือว่�ผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้�ทีร่�ชก�ร	ซึง่ได้รับคว�มคุม้ครองพย�นและอ�จ
ได้รับบำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษ	ต�มกฎ		ก.พ.	นี้	
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	 ข้อมลูหรอืถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึง่จะถือว่�เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิง่ต่อท�งร�ชก�รต่อเมือ่
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ดำ�เนินก�รท�งวินัยได้	 หรือเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้ลงโทษท�งวินัยแก่ผู้กระทำ�
คว�มผิดได้	 และมีผลทำ�ให้ส�ม�รถประหยัดงบประม�ณแผ่นดินเป็นอย่�งม�กหรือมีผลทำ�ให้ส�ม�รถ
รักษ�ไว้ซึ่งระบบบริห�รร�ชก�รที่ดีโดยรวมได้
	 ในกรณท่ีีข้�ร�ชก�รผูน้ั้นเป็นผูก้ระทำ�ผดิวนิยันัน้เสยีเองหรอือ�จจะถกูกล่�วห�ว่�มส่ีวนร่วม
ในก�รกระทำ�ผิดวินัยนั้นด้วย		ไม่ให้ได้รับบำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษต�มข้อนี้	
	 ข้อ	๔	ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ที่อ�จจะถูกกล่�วห�ว่�มีส่วนร่วมในก�รกระทำ�ผิดวินัย	
กบัข้�ร�ชก�รอืน่		ถ้�ได้ให้ข้อมลูต่อผูบั้งคบับญัช�	หรอืใหถ้้อยคำ�เกีย่วกับก�รกระทำ�ผดิวนิยัทีไ่ด้กระทำ�ม�
ต่อบคุคลหรือคณะบุคคลท่ีมีหน้�ทีส่บืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรอืระเบยีบของ
ท�งร�ชก�ร	และข้อมูลหรอืถ้อยคำ�น้ันเป็นปัจจัยสำ�คัญจนเป็นเหตุให้มกี�รสอบสวนท�งวนัิยแก่ผูเ้ป็นต้นเหตุ
แห่งก�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	
จะต้องเป็นคว�มเชื่อโดยสุจริตว่�มีก�รกระทำ�ผิดวินัยหรือเป็นไปต�มที่ตนเองเชื่อว่�เป็นคว�มจริง		และ
ไม่มีก�รกลับถ้อยคำ�นั้นในภ�ยหลัง
	 ก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มวรรคหนึ่ง	 	 ไม่ถือเป็นก�รเปิดเผยคว�มลับของท�งร�ชก�ร	
และไม่เป็นก�รกระทำ�ก�รข้�มผู้บังคับบัญช�เหนือตน	
	 ข้อ	๖	ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นที่ได้รับข้อมูลมีหน้�ที่ร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช�ซึ่งเป็น
ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อทร�บและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่อไป
	 ข้อ	๗	ผูบ้งัคบับญัช�ต�มลำ�ดบัชัน้และผูมี้อำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งตัง้มหีน้�ทีใ่ห้คว�มคุ้มครองพย�น  
ดังต่อไปนี้	

(๑)	 ไม่เปิดเผยช่ือหรือข้อมลูใด	ๆ 	ทีจ่ะทำ�ให้ทร�บว่�ผูใ้ดเป็นผูใ้ห้ข้อมลูหรอืให้ถ้อยคำ�			
(๒)	 ไม่ใช้อำ�น�จไม่ว่�ในท�งใดหรอืกระทำ�ก�รอืน่ใดอนัเป็นก�รกลัน่แกล้งหรอืไม่เป็น

ธรรม	ซึ่งอ�จมีผลทำ�ให้กระทบสิทธิหรือหน้�ที่ของผู้นั้นในท�งเสียห�ย			
(๓)	 ให้คว�มคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพร�ะเหตุที่มีก�รให้ข้อมูล

หรือถ้อยคำ�
(๔)	 ประส�นง�นกับพนักง�นอัยก�รเพื่อเป็นทน�ยแก้ต่�งคดีให้ถ้�ผู้นั้นถูกฟ้องเป็น

คดีต่อศ�ล
	 ในกรณทีีพ่ย�นผูใ้ดร้องขอเป็นหนังสอื		ผู้มอีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งตัง้จะพจิ�รณ�ย้�ยผูน้ัน้	หรอื
พจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รอืน่ใดทีเ่หน็ว่�จำ�เป็นเพือ่ให้ผูน้ั้นได้รบัคว�มคุม้ครอง	โดยไม่ต้องได้รบัคว�มยนิยอมหรอื
เห็นชอบจ�กผูบ้งัคบับญัช�ของผูน้ัน้	และไม่ต้องปฏิบัตติ�มขัน้ตอนหรือกระบวนก�รต�มทีก่ฎหม�ย
บัญญัติไว้ก็ได้	
	 ข้อ	๘	พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มข้อ	๗	หรือ
ก�รให้ก�รคุ้มครองดังกล่�วยังไม่เพียงพอ	อ�จยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุ	 และแต่งต้ัง
เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร
	 ข้อ	๙	เมื่อผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้รับคำ�ร้องต�มข้อ	๘	แล้ว	ห�กมีมูลน่�เชื่อว่�
เป็นไปต�มทีพ่ย�นกล่�วอ้�ง	ให้ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังดำ�เนินก�รให้คว�มคุ้มครองพย�นในโอก�สแรก
ที่ส�ม�รถกระทำ�ได้	
	 ข้อ	๑๐	พย�นผู้ใดเห็นว่�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไม่ได้ให้ก�รคุ้มครองต�มหมวดนี้	
หรือก�รให้ก�รคุ้มครองดังกล่�วยังไม่เพียงพอ	อ�จยื่นคำ�ร้องเป็นหนังสือต่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้	
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	 ข้อ	๑๑	เมื่อสำ�นักง�น	ก.พ.	ได้รับคำ�ร้องต�มข้อ	๑๐	แล้ว	ห�กมีมูลน่�เชื่อว่�เป็นไปต�มที่
พย�นกล่�วอ้�งให้สำ�นกัง�น	ก.พ.	ดำ�เนนิก�รให้มกี�รย้�ยหรือโอน	หรือดำ�เนนิก�รอืน่ใดต�มที	่เหน็สมควร
เพื่อให้ผู้นั้นได้รับคว�มคุ้มครอง	 โดยไม่ต้องได้รับคว�มยินยอมหรือเห็นชอบจ�กผู้มีอำ�น�จส่ังบรรจุและ
แต่งตั้งก่อน	หรือไม่ต้องปฏิบัติต�มขั้นตอนหรือกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด		
 ในกรณทีีผู่มี้อำ�น�จสัง่บรรจุและแต่งต้ังไม่ดำ�เนนิก�รต�มทีส่ำ�นกัง�น	ก.พ.	กำ�หนด	ต�มวรรคหนึง่	
หรือในกรณีที่เห็นสมควร	ให้สำ�นักง�น	ก.พ.	เสนอ	ก.พ.	เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มม�ตร�	๙	ต่อไป	
 ข้อ	๑๒	ก�รให้คว�มคุม้ครองพย�นต�มหมวดนี	้ให้พิจ�รณ�ดำ�เนนิก�รในโอก�สแรกทีส่�ม�รถ
กระทำ�ได้	และให้เริ่มตั้งแต่มีก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	หรือข้อ	๔	แล้วแต่กรณี	จนกว่�
จะมีก�รสั่งยุติเรื่องหรือก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มกฎหม�ยนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น
	 ข้อ	 ๑๓	 ก่อนมีก�รแจ้งเรื่องกล่�วห�ว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย	
ถ้�ผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๔	ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิดวินัยในเรื่องนั้น	และเป็นกรณี	
ที่ไม่อ�จแสวงห�ข้อมูลหรือพย�นหลักฐ�นอ่ืนใดเพื่อดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�
คว�มผดิวนิยัในเรือ่งนัน้ได้นอกจ�กจะได้ข้อมลูหรอืพย�นหลักฐ�นจ�กผูน้ัน้	ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละ
แต่งตั้งอ�จกันผู้นั้นเป็นพย�นได้
	 ข้อ	๑๔	ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๓	ไม่ม�ให้ถ้อยคำ�ต่อบุคคลหรือคณะบุคคล	
ผูม้หีน้�ทีส่บืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบยีบของท�งร�ชก�ร		หรือม�แต่ไม่ให้ถ้อยคำ�	
หรือให้ถ้อยคำ�แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินก�ร	หรือให้ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จ	หรือกลับคำ�ให้ก�ร	
ให้ก�รกันผู้นั้นไว้เป็นพย�นเป็นอันสิ้นสุดลง	
 ข้อ	๑๕	ให้ผูบ้งัคบับญัช�ผู้มอีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังแจ้งเร่ืองก�รกันข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มญั	
ต�มข้อ	 ๑๓	 ไว้เป็นพย�น	หรือก�รสิ้นสุดก�รกันเป็นพย�นต�มข้อ	๑๔	 ให้บุคคลหรือคณะบุคคล	ที่มีหน้�ที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�รและข้�ร�ชก�รผู้นั้นทร�บ
	 ข้อ	๑๖	ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๔	ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือ
ให้ถ้อยคำ�ที่สำ�คัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษท�งวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�ผิดได้	 และผู้นั้นต้องถูก
ลงโทษท�งวินัยเพร�ะเหตุที่ได้ร่วมกระทำ�ผิดวินัยนั้นด้วย	 ถ้�ผู้มีอำ�น�จส่ังบรรจุและแต่งต้ังพิจ�รณ�
เห็นว่�ผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุแห่งก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยนั้น	 หรือได้ร่วมกระทำ�คว�มผิดวินัยไปเพร�ะ
ตกอยู่ในอำ�น�จบังคับ	หรือกระทำ�ไปโดยรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์	ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ลดโทษ
ให้ผู้นั้นตำ่�กว่�โทษที่ควรได้รับจริงได้	แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่�ก�รลดโทษที่อ�จกระทำ�ได้ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
	 ข้อ	 ๑๗	 ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้งอ�จพิจ�รณ�ให้บำ�เหน็จคว�มชอบเป็นกรณีพิเศษ	
แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ได้ดังนี้		

(๑)		 ให้ถือว่�ก�รให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ�นั้นเป็นข้อควรพิจ�รณ�อื่นต�มกฎ	 ก.พ.	
ว่�ด้วยก�รเลือ่นเงนิเดอืนทีผู่บ้งัคบับญัช�ต้องนำ�ไปใช้เป็นข้อมลูประกอบในก�ร
พิจ�รณ�เลื่อนเงินเดือน	

(๒)		 เครื่องหม�ยที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ	
(๓)		 ร�งวัล			
(๔)		 คำ�ชมเชยเป็นหนังสือ

	 ข้อ	๑๘	ให้ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจแุละแต่งต้ังพิจ�รณ�ให้บำ�เหนจ็คว�มชอบเป็นกรณพิีเศษต�ม
ข้อ	๑๗	แก่ผูใ้ห้ข้อมลูหรอืให้ถ้อยคำ�ต�มข้อ	๓	ต�มระดับคว�มม�กน้อยของประโยชน์และผลดียิง่ต่อท�ง
ร�ชก�รที่ได้รับจ�กก�รให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ�นั้น
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