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กลุ่มที่ 1 นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา

1. ศำสตรำจำรย์ ดร.เกรียงไกร  เจริญธนำวัฒน์ คณะนิติศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2. ศำสตรำจำรย์ ดร.คณพล  จันทน์หอม คณะนิติศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3. ศำสตรำจำรย์ ดร.จุมพต  สำยสุนทร คณะนิติศำสตร์
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
4. ศำสตรำจำรย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
5. ศำสตรำจำรย์ ดร.ทศพล  ปิ่นแก้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
6. ศำสตรำจำรย์ ดร.ทัชมัย  ฤกษะสุต คณะนิติศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
7. ศำสตรำจำรย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ คณะรัฐประศำสนศำสตร์
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
8. ศำสตรำจำรย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ คณะนิติศำสตร์
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
9. ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์  วิบูลชุติกุล คณะเศรษฐศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
10. ศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริชัย  กำญจนวำสี คณะครุศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
11. ศำสตรำจำรย์ ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ คณะนิติศำสตร์
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
12. ศำสตรำจำรย์ ดร.สุรชำติ  บ�ำรุงสุข คณะรัฐศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
13. ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต คณะนิติศำสตร์
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
14. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กมลพร  สอนศรี คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
   มหำวิทยำลัยมหิดล
15. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข คณะรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
16. รองศำสตรำจำรย์ พ.ต.ท. ดร.เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์ คณะรัฐประศำสนศำสตร์
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
17. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนินำฏ  ลีดส์ สำขำนิติศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ



18. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชัชพล  ไชยพร คณะนิติศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
19. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณรงค์เดช  สรุโฆษิต คณะนิติศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
20. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธโสธร  ตู้ทองค�ำ สำขำรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
21. รองศำสตรำจำรย์ ดร.โธมัส  กวำดำมูซ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
   มหำวิทยำลัยมหิดล
22. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นเรศร์  เกษะประกร คณะนิติศำสตร์
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
23. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรพต  ก�ำเนิดศิริ คณะรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
24. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
   มหำวิทยำลัยมหิดล
25. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ คณะโลจิสติกส์
   มหำวิทยำลัยบูรพำ
26. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิศำล  มุกดำรัศมี สำขำรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
27. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำณินี  กิจพ่อค้ำ สำขำนิติศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
28. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์ คณะรัฐประศำสนศำสตร์
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
29. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพร  อิสรชัย สำขำรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
30. รองศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน  แสวงดี สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
   มหำวิทยำลัยมหิดล
31. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลำวัลย์  หอนพรัตน์ สำขำนิติศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
32. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณธรรม  กำญจนสุวรรณ สำขำรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
33. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรวุฒิ  เทพทอง สำขำนิติศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
34. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรำรัก  เฉลิมพันธุศักดิ์ สำขำรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
35. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสมบัติ  โชคประจักษ์ชัด คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
   มหำวิทยำลัยมหิดล
36. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ คณะรัฐศำสตร์
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
37. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
   มหำวิทยำลัยมหิดล
38. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี คณะรัฐศำสตร์
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



39. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตรำ  บุญยรัตพันธุ์ คณะรัฐประศำสนศำสตร์
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
40. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร์  อิศรำงกูร ณ อยุธยำ คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
41. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุทัยทิพย์  เจี่ยวิวรรธน์กุล คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
   มหำวิทยำลัยมหิดล
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษฎำกร  ว่องวุฒิกุล คณะนิติศำสตร์ 
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชวิศ  จิตรวิจำรณ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยวัฒน์  ม่ำนศรีสุข สำขำรัฐศำสตร์
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บทบรรณาธิการ
 

วำรสำรวิชำกำร ป.ป.ช. ฉบับนี้เป็นฉบับเริ่มต้นของปีที่ 14 ที่ออกมำในช่วงที่สังคมไทยและ

สังคมโลก ยังเผชิญกับมหันตภัยจำกโรคโควิด-19 ท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย และ 

ทุกอำชีพอย่ำงเสมอหน้ำกัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงกำรระบำดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 (เมษำยน- 

พฤษภำคม 2564) ซึง่รนุแรงกว่ำกำรระบำดสองระลอกทีผ่่ำนมำ สำเหตุหลกัของปัญหำเรือ่งนีอ้ย่ำงหนึง่

คือ “กำรสื่อสำร” ที่นอกจำกไม่อำจสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องและสร้ำงควำมร่วมมือจำกประชำชน 

ในกำรมีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคได้อย่ำงจริงจัง กำรสื่อสำรยังสร้ำงควำมสับสน

ให้กบัประชำชนเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะเรือ่งวคัซีนท่ีเกีย่วกบักำรจัดหำ กำรกระจำย และกำรฉีดวคัซนี

ให้กับประชำชน โดยภำครัฐสื่อสำรเรื่องนี้ยังขำดเอกภำพควำมไม่ชัดเจน และขำดควำมรวดเร็วของ 

กำรสือ่สำร ในขณะท่ีภำคสงัคมอืน่ ๆ  จ�ำนวนมำกได้สร้ำงควำมสบัสนมำกยิง่ขึน้ด้วยกำรเสนอข่ำวปลอม

และข่ำวบดิเบือนทำงสือ่ช่องทำงต่ำง ๆ  โดยเฉพำะทำงส่ือออนไลน์รูปแบบต่ำง ๆ  ทีจ่�ำนวนข่ำวดังกล่ำว 

มมีำกกว่ำข่ำวทีเ่ป็นจรงิหลำยเท่ำตวั กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวนีภ้ำครัฐจึงต้องเป็นหลักในกำรส่ือข่ำวสำร

เรือ่งนีอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเสยีก่อน (ไม่ใช่เป็นผูส้ร้ำงควำมสับสนให้ประชำชนเสียเอง) จึงจะแก้ไขปัญหำ

ข่ำวปลอมและข่ำวบดิเบอืนได้ ผมกห็วงัว่ำคนไทยและสังคมโลกจะผ่ำนพ้นวกิฤตคร้ังนีไ้ปได้โดยเร็ว และ 

เมื่อมองย้อนกลับมำที่ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ก็มีข่ำวสำรส�ำคัญท่ีต้องแจ้งให้ทรำบคือ กำรมีคลังเคร่ืองมือ

ป้องกันกำรทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) เพื่อให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่ำง ๆ  รวมทั้ง

ภำคประชำชนน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในหน่วยงำน และชุมชนต่ำง ๆ  ที่ตนเอง 

เป็นสมำชิก โดยเครื่องมือนี้แบ่งเป็น 18 หมวดหมู่ และมีเครื่องมือชนิดต่ำง ๆ  มำกกว่ำ 250 เครื่องมือ 

ซึง่ทกุท่ำนสำมำรถเข้ำถงึและดำวน์โหลดไปใช้ได้ ผ่ำนเวบ็ไซต์ของส�ำนกังำน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) 

ซึง่อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำของส�ำนกังำน ป.ป.ช.  ในกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์กำรป้องกนั

กำรทุจริตเชิงรุกด้วยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

ส�ำหรับเนื้อหำสำระของวำรสำรฉบับนี้ มีบทควำมวิชำกำร 2 เรื่อง บทควำมวิจัย 3 เรื่อง 

และบทควำมปกิณกะ 1 เรื่อง โดยบทควำมวิชำกำรฉบับแรกเป็นของอำจำรย์ชัยวัฒน์ ม่ำนศรีสุข 

จำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ท่ีได้น�ำเสนอพัฒนำกำรของกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันระดับโลกไว ้

อย่ำงน่ำสนใจ โดยแสดงให้เห็นว่ำประเทศต่ำง ๆ  ได้ก�ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ  เพ่ือต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเอง และเป็นกำรทุจริตข้ำมชำติ จนถึงจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของกำรจัดต้ัง

องค์กรโปร่งใสสำกลขึน้ ซึง่เป็นองค์กรระหว่ำงประเทศทีไ่ม่ใช่รัฐ และมกีำรขบัเคลือ่นต่อต้ำนกำรทุจริต



ที่ทรงพลังและได้รับกำรยอมรับสูง บทควำมที่ 2 เป็นของคุณเสกสรร อำนันทศิริเกียรติ นักวิจัยจำก

กระทรวงต่ำงประเทศที่ได้ใช้กำรสร้ำงส�ำนึกรู้เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคประชำชนในประเทศ

เกำหลีใต้ เป็นกรณีตัวอย่ำง ด้วยกำรมีองค์กรน�ำที่เรียกว่ำ ACTI ขับเคลื่อนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ภำคธุรกิจและภำคประชำสังคม ในกำรสร้ำงส�ำนึกรู้ให้กับประชำชนทุกช่วงวัยผ่ำนหลักสูตรปลูกฝัง

คุณธรรม ส่วนบทควำมวิจัยนั้น เรื่องแรกเป็นของคุณเกวลิน หอมหวล และคณะ โดยเป็นวิทยำนิพนธ์ 

ท่ีเกี่ยวกับกำรรับรู้ของบุคลำกรต่อภำพลักษณ์ของส�ำนักงำน ป.ป.ช. ที่เป็นหน่วยงำนของตนเอง  

เป็นกำรวิจัยเชิงส�ำรวจ ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรท่ีเรียนรู้ภำพลักษณ์ของ ป.ป.ช. อยู่ระดับ 

ปำนกลำง และกำรรับรู้ดังกล่ำวนั้นสัมพันธ์กับกำรเปิดรับสื่อสำรประชำสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจ 

บทควำมวิจัยเรื่องที่ 2 เป็นของคุณศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม นักวิจัยของส�ำนักงำน ป.ป.ช. ได้สะท้อนให้

เข้ำใจสถำนกำรณ์และรูปแบบกำรทุจริตและปัจจัยก�ำหนดในพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงำน ป.ป.ช.  

ภำค 5 ที่พบว่ำปัญหำกำรทุจริตในพื้นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น และกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเป็นรูปแบบ 

กำรทุจริตที่พบมำกที่สุด โดยมีปัจจัยก�ำหนดมำจำกปัจจัยส่วนบุคคลท่ีไม่มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต และ 

ปัจจัยกำรแทรกแซงของนักกำรเมืองท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ และบทควำมวิจัยเรื่องสุดท้ำยเป็นของ 

อำจำรย์ธนโรจน์ หล่อธนะไพศำล จำกมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น ที่ได้สะท้อนปัญหำกำรบังคับใช้ 

หลักนิติธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐ ท่ีพบว่ำหลักนิติธรรมเป็นเพียงหลักกำรย่อย 

ในหลักธรรมำภิบำล และหลักบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ท่ีมีกลไกท่ีแตกต่ำงกันไป และถูกท�ำให้ลด 

ควำมส�ำคัญลงและมีน�้ำหนักน้อยลง ซึ่งไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์รัฐธรรมนูญ จึงเป็นประเด็น 

ท่ีท้ำทำยต่อกำรวิพำกษ์ต่อไป ส�ำหรับบทควำมปกิณกะนั้น เป็นของนักวิจัยส�ำนักงำน ป.ป.ช. คือ  

คุณสุริยน วงศ์สุจริต ท่ีได้น�ำเสนอระบบ ISO 37001: 2016 เป็นเครื่องมือส�ำหรับกำรต่อต้ำน 

กำรให้และรบัสนิบนของประเทศไทย ซึง่เป็นหนึง่ในสองมำตรกำรท่ีน�ำมำใช้กบัปัญหำเร่ืองนี ้แต่ยงัไม่ม ี

หน่วยงำนภำครัฐของไทยได้น�ำมำใช้ ผู ้เขียนจึงน�ำเสนอเชิงเปรียบเทียบกับอีกมำตรกำรหนึ่งคือ  

มำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคลและกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส

ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) เพื่อแสดงให้เห็นควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำมำตรกำร 

ตำมระบบ ISO มำใช้

พบกันใหม่วำรสำรฉบับหน้ำครับ
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The Development of Anti-Corruption at Global Level
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บทคัดย่อ
คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจทั้งระดับประเทศและระดับโลก เพราะคอร์รัปชัน 

ถกูมองว่าเป็นโรคภยัทางสังคมทีส่ร้างผลกระทบเชงิลบท้ังทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงแก่ประเทศ 
รัฐบาลแต่ละประเทศมีการปรับใช้มาตรการเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันเพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม 
การปรับใช้มาตรการต่าง ๆ  เป็นการดำาเนินการภายใต้ขอบเขตภายในประเทศเป็นหลัก ในช่วง 
กลางทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายว่าด้วยการกระทำาอันเป็นการทุจริตข้ามชาต ิ
ซึ่งเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาการติดสินบนข้ามชาติที่ด้านอุปทาน และขยายขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมายอาญาออกไปนอกอาณาเขต ขณะเดียวกัน ก็พยายามผลักดันให้เกิดอนุสัญญาตามแนวทาง
กฎหมายว่าด้วยการกระทำาอันเป็นการทุจริตข้ามชาติโดยองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ จุดเปลี่ยนของการเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลกเกิดขึ้น
ในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อมีการก่อตั้งองค์กรความโปร่งใสสากลขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ในฐานะองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีมิใช่รัฐท่ีมีเป้าหมายหลักเพื่อดำาเนินกิจกรรมและการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน และ
การปรับจุดยืนของธนาคารโลกที่หันมาสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน 

โดยทั่วไปแล้ว การเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลกปรากฏในรูปแบบ  
1) การออกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกับกลไกการติดตามผล 
2) การดำาเนินการในรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนเชิงวิชาการและการพัฒนาเทคนิค 
การต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก 
ในการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชน และ 3) การใช้การวัดและดัชนีคอร์รัปชัน การดำาเนินการ 
ของตวัแสดงระหว่างประเทศตลอดสามทศวรรษ นำาไปสูก่ารสถาปนาปทสัถานระดบัโลกของการต่อต้าน
คอร์รปัชัน แม้ว่าปัญหาคอร์รปัชนัยงัไม่ถูกขจดัจนหมดสิน้ และยงัคงเป็นปัญหาร้ายแรงระดับประเทศและ 
ระดับโลก แต่ปทัสถานการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นปัจจัยสำาคัญที่หล่อเลี้ยงการเคล่ือนไหวและกิจกรรม
ต่อต้านคอร์รัปชัน

ค�าส�าคัญ: คอร์รัปชัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ตัวแสดงระหว่างประเทศ
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Abstract
Corruption is a problem which has become domestically and globally  

apprehensive because it is considered as a social disease that causes negative impact 
to the country’s economic, social and political circumstances. Despite legal and  
institutional measures against corruption adopted by the government of each country, 
such adoption of various measures has been mainly pursued under domestic territory. 
In the mid-1970s, the United States enacted the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
which was the effort to solve the problem of transnational bribery by focusing on  
the supply side of corruption and extending the enforcement of criminal laws  
extraterritorially. At the same time, the United States also tried to push the  
Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) to adopt the  
PCRA-based convention, but it failed. The turning point of the global anti-corruption 
movement occurred in the early 1990s when the Transparency International was 
founded in 1993 as an international non-state actor aiming to organize activities and 
campaigns on anti-corruption, and another turning point was the World Bank’s change 
in its position to support anti-corruption activities.

Generally, the anti-corruption movements and activities at global level have 
occurred in various forms, including 1) the adoption of international conventions against 
corruption and follow-up mechanisms, 2) the operation in the forms of academic 
and technical supports against corruption given to the parties concerned as well as 
the cooperation with global corporations aiming to curb corruption in private sector,  
and 3) the use of corruption measurement and index. The operation of international 
actors throughout last three decades led to the emergence of global anti-corruption 
norm. Although the corruption problems have not yet be eradicated and still become 
serious global and domestic dilemmas, the persistence of the global anti-corruption 
norm remains a significant factor sustaining the anti-corruption movement and activities.

Keywords: Corruption, Anti-corruption, International Actors
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1. บทน�า
คอร์รัปชนัเป็นปัญหาสำาคญัทีไ่ด้รับความสนใจทัง้ระดบัประเทศและระดบัโลก โดยทัว่ไปแล้ว 

คอร์รัปชันถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำาผิดที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่เลวร้าย ความเสื่อมของการปฏิบัติ
เชิงคุณธรรมและความสุจริตอันเป็นผลจากการรับสินบน และความไม่ซื่อสัตย์ (Caiden, 2001, p. 19)  
อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ผู ้คนส่วนใหญ่ในทุกสังคมยอมรับร่วมกันว่าเลวร้ายและสร้างผลกระทบเชิงลบ 
ต่อประเทศและสังคม ดังนั้นรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  จึงมีการกำาหนดนโยบายและมาตรการ 
เพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีปรากฏท้ังในรูปแบบของการออกกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อนำาไปสู่ 
การปราบปรามและป้องกนัการคอร์รัปชนั การจดัตัง้หน่วยงานเพือ่รบัผดิชอบการต่อต้านคอร์รปัชัน และ 

การจดัทำาโครงการรณรงค์เพือ่ต่อต้านคอร์รปัชันโดยหน่วยงานภาครัฐ ขณะท่ีหน่วยงานภาคธุรกจิและองค์กร 
ท่ีมิใช่รัฐในหลายประเทศก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดทำากิจกรรมและโครงการรณรงค ์
เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเสริมพลังให้กับการทำางานของภาครัฐในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว  
ขณะเดยีวกนั โครงการรณรงค์เหล่านีย้งัเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมทีส่ะท้อนความรบัผดิชอบขององค์กร
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) (โปรดดู Adeyeye, 2012)

อย่างไรก็ตาม การดำาเนินกิจกรรมเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันมิได้จำากัดอยู่เฉพาะภายใต้
ขอบเขตของรัฐใดรัฐหน่ึงเท่าน้ัน เพราะต้ังแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา การรณรงค์และการผลักดัน
เพื่อต่อต้านคอร์รัปชันได้กลายเป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวระดับโลก และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยตัวแสดงทั้งระดับรัฐ ตัวแสดงที่มิใช่รัฐระดับระหว่างประเทศ (International non-state actor) 
และตัวแสดงที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  ตั้งแต่
การรณรงค์กดดันโดยประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีการสร้างข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน การดำาเนินการขององค์กรที่มิใช่รัฐอย่างองค์กรความโปร่งใสสากล 
(Transparency International) ในการผลักดันขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) รวมไปถึง 
การผลักดันขององค์การระหว่างประเทศที่สำาคัญอย่างองค์การสหประชาชาติ และธนาคารโลก 

ผ่านการจดัทำาอนสุญัญาและแผนงานเพือ่ต่อต้านคอร์รปัชนั นอกจากนี ้หน่วยงานทัง้องค์การระหว่างประเทศ 
และองค์กรที่มิใช่รัฐต่างก็ดำาเนินการสำารวจเพื่อวัดคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ซึ่งการวัดและ 
ผลของการวัดคอร์รปัชนัจะช่วยให้เราเข้าใจถงึจดุทีต้่องแก้ไขและวธิกีารแก้ไข รวมถงึช่วยให้เราสามารถ
ประเมินผลของสิ่งที่ได้ดำาเนินการไปแล้วในการต่อต้านคอร์รัปชันว่าประสบความสำาเร็จมาก-น้อย 
เพียงใด (Heywood, 2015, p. 137) 

ขณะที่การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นปรากฏการณ์ที่สำาคัญและน่าสนใจเป็นอย่างมากในช่วง 
ต้นศตวรรษที ่21 เป็นต้นมา แต่ความสนใจทีม่ต่ีอการอธบิายและทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ดงักล่าวนี้ 
ยังมีอยู ่ค่อนข้างจำากัด บทความนี้มุ ่งสำารวจเบื้องต้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและสถานะ 
ของการต่อต้านคอร์รปัชนัในระดบัโลก โดยเริม่ต้นจากการอธบิายการต่อต้านคอร์รัปชนัในระดบัประเทศ 
ตามด้วยการอธบิายพฒันาการของการต่อต้านคอร์รปัชนัในระดบัโลกและบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
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2. คอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับประเทศ
2.1 ความหมายของ “คอร์รัปชัน”
การเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่สำาคัญ 

และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะคอร์รัปชันถูกมองว่าเป็นส่ิงเลวร้าย คำาว่า “คอร์รัปชัน”  
มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ซึ่งหมายความถึง “ทำาให้เส่ือมลง ทำาให้มีมลทิน ใช้ในทางที่ผิด หรือ
ทำาลายลง” (โฮล์มส์, 2559, หน้า 25) องค์กรความโปร่งใสสากลได้นยิามคำาว่า “คอร์รปัชนั” ว่าหมายถงึ  
“การใช้ตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรฐัโดยมชิอบเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั” คำานยิามนีส้ะท้อนให้เหน็ว่าคอร์รปัชนั
เป็นการกระทำาโดยเจ้าหน้าท่ีของรฐั หรอืท่ีเกีย่วข้องกับเจ้าหน้าทีข่องรฐั และเป็นการกระทำาทีใ่ช้อำานาจ
เพื่อบิดเบือนสินค้าสาธารณะหรือของท่ีเป็นของส่วนรวม (Rothstein and Teorell, 2015, p. 80)  
คำานิยามนี้ได้รับการยอมรับและปรับใช้โดยองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ  อย่างแพร่หลาย จนกระทั่ง
ใน ค.ศ. 2012 องค์กรความโปร่งใสสากลจึงได้ปรับคำานิยามใหม่ว่า “คอร์รัปชัน” เป็น “การใช้อำานาจ
ที่ได้รับมาโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว” นิยามใหม่นี้มิได้ระบุว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจะต้อง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว การนิยามเช่นนี้เท่ากับเป็นการขยายขอบเขตของคอร์รัปชัน 
ให้ครอบคลุมไปถึงการกระทำาผิดของบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
เอกชน และคอร์รัปชันในภาคเอกชน (โฮล์มส์, 2559, หน้า 27) เพราะบริษัทเอกชน โดยเฉพาะบริษัท 
ขนาดใหญ่และที่เป็นบริษัทมหาชน สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 
และจำาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ความตื่นตัวท่ีมีต่อปัญหาคอร์รัปชันเป็นผลมาจากทัศนะของผู้คนในสังคมที่ว่า คอร์รัปชัน 
เป็นโรคภัยทางสังคม (Social Disease) ที่ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
ในทางเศรษฐกิจแล้ว คอร์รัปชันส่งผลเสียต่อการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในตลาด ลดทอนประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มต้นทุนธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการลดทอนแรงจูงใจของ 
การลงทุนจากต่างประเทศ (Caiden, 2001) คอร์รัปชันของภาครัฐส่งผลให้เกิดการบิดเบือนโครงสร้าง
การจัดสรรและกระจายทรัพยากรของรัฐที่มีอยู่อย่างจำากัดไปสู่กลุ่มท่ีจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
แทนที่จะถูกกระจายไปยังกลุ่มที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง คอร์รัปชันในภาครัฐยังลดทอน
ประสิทธิภาพของการให้บริการของภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของการบริหารราชการ
และการลงทุนสาธารณะของภาครัฐ และทำาให้การจัดหาและส่งมอบบริการสาธารณะมีต้นทุนท่ีสูง 
เกินจริง (Quah, 2013, p. 23) นอกเหนือจากการสูญเสียเงินลงทุนของรัฐจำานวนมหาศาล 
อย่างไม่คุม้ค่าแล้ว การจ่ายสนิบนของภาคเอกชนแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัอาจนำาไปสูก่ารละเลยการตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
อาทิ ถนน เขื่อน และสะพาน เป็นต้น รวมถึงการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการพิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะ เช่น กฎระเบียบเรื่องการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น 
คอร์รัปชันของภาครัฐจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ขณะเดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าคอร์รัปชันของภาครัฐนำาไปสู่ความรู้สึกไม่ไว้วางใจ (Distrust) ที่มีต่อ
รัฐบาลและระบบราชการ เพราะการกระจายบริการสาธารณะท่ีด้อยคุณภาพให้แก่ประชาชนสะท้อน 
ความด้อยประสิทธิภาพในการบรหิารราชการของภาครฐั โดยเฉพาะเมือ่ประชาชนมคีวามเชือ่ว่ารฐับาล
สามารถให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ และความด้อยคุณภาพของบริการสาธารณะ 
เป็นผลมาจากคอร์รัปชัน (ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข, 2560, หน้า 4-17 - 4-20)

2.2 การต่อต้านคอร์รัปชันระดับประเทศ
ความสนใจที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชันมักจะขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อมีกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับ

คอร์รัปชันที่ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมถูกเปิดเผยผ่านสื่อมวลชน รัฐบาลมักจะตอบสนองด้วยการ 
ออกมาตรการสอบสวนอย่างเร่งด่วนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากมาตรการและ
กลไกต่อต้านคอร์รัปชันตามปกติของรัฐบาล โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลของแต่ละประเทศมีการปรับใช้
ประเภทของมาตรการและกลไกในการต่อต้านคอร์รัปชันแตกต่างกัน และมีระดับและความรุนแรง
ของการบังคับใช้มาตรการและกลไกแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  จะมี
การปรับใช้มาตรการเชิงสถาบันในรูปแบบของการตราและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันควบคู่ 
ไปกับการมีหน่วยงานทีท่ำาหน้าทีต่่อต้านคอร์รปัชนั ทีด่ำาเนนิการทัง้ในเชงิการป้องกนั สบืสวน-สอบสวน  
และลงโทษ ในบางประเทศมีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นองค์กรหลักหนึ่งองค์กรทำาหน้าที ่
ต่อต้านคอร์รัปชัน บางประเทศกำาหนดให้การแก้ไขปัญหาคอร์รปัชนักระจายอยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบ 
ของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ขณะที่บางประเทศมีกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน แต่ไม่ม ี
การจัดตั้งหน่วยงานหลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านคอร์รัปชัน และใช้หน่วยงานราชการปกติท่ีมีอยู่แล้ว 
ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน หากพิจารณาในบริบทของเอเชียแล้ว สิงคโปร์ และฮ่องกง 
เป็นตัวอย่างของประเทศและเขตปกครองที่มีการปรับใช้องค์กรเฉพาะที่รวมศูนย์กิจกรรมการต่อต้าน 
คอร์รัปชันเอาไว้ที่องค์กรเดียว ซึ่งประสบความสำาเร็จและกลายเป็นตัวอย่างของ Best Practice 
ของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน อินเดียและฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างของประเทศที่อำานาจและกิจกรรม
การแก้ปัญหาคอร์รัปชันกระจัดกระจายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายองค์กรของรัฐ ขณะที่
ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของการจัดการเชิงสถาบันแบบที่สามท่ีมีกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันหลายฉบับ 
แต่อาศัยแผนกสอบสวนพิเศษ (Special Investigation Department) ประจำาสำานักงานอัยการ 
ประจำากรุงโตเกียว โอซากา และนาโงยา ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านสอบสวน 
เมื่อเกิดกรณีการกระทำาผิด (Quah, 2013, p. 26)

การปรับใช้มาตรการและกลไกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ปรากฏในรูปแบบของมาตรการ 
เชิงสถาบันในแต่ละประเทศจะมีปฏิบัติการทางกฎหมายอยู่ภายใต้พ้ืนท่ีอาณาเขตของประเทศนั้น ๆ  
ตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันของ
ประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีการขยายขอบเขตของปฏิบัติการทางกฎหมายอาญา
ที่ข้ามพ้นอาณาเขตประเทศของตน รวมถึงยังได้ผลักดันให้ข้อปฏิบัติทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 



พัฒนาการของการต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก 7

ถูกนำาไปสร้างเป็นข้อตกลงขององค์การระหว่างประเทศที่นำาไปสู่การปฏิบัติทางกฎหมายเพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชันในประเทศสมาชิกอื่นขององค์การระหว่างประเทศ ประเด็นทางกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการติดสินบนของบริษัทของสหรัฐอเมริกาแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศ (Transnational 
Bribery) หากย้อนกลบัไปในอดตี การตดิสนิบนแก่เจ้าหน้าทีภ่าครฐัในต่างประเทศเป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมาย 
ในสหรฐัอเมรกิา ในประมวลกฎหมายภาษอีากรของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1939 (US Internal Revenue 
Code of 1939) มาตรา 23 (a) กำาหนดให้บริษัทสามารถนำาเอาเงินที่ใช้ในการติดสินบนในต่างประเทศ
มาใช้ลดหย่อนภาษใีนฐานะงบค่าใช้จ่ายทางธรุกจิ ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการยนืยนัความชอบด้วยกฎหมาย
ของการติดสินบนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานะของการติดสินบนในต่างประเทศได้เปล่ียนไป 
เม่ือมีการแก้ไขประมวลกฎหมายภาษีอากรใน ค.ศ. 1954 โดยมีการนิยามใหม่ว่า การติดสินบน 
ในต่างประเทศเป็นการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม (Improper Payment) และได้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วย
การลดหย่อนภาษี ซ่ึงเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนการติดสินบนในต่างประเทศ 
ในฐานะกิจกรรมทางธุรกิจ (Liu, 2019, p. 65-66)

จุดเปลี่ยนสำาคัญของประเด็นการติดสินบนในต่างประเทศเกิดข้ึนในช่วงต้นทศวรรษ 1970 
เมือ่เกิดคดีอือ้ฉาววอเตอร์เกต (Watergate Scandal) ขึน้ การสอบสวนกรณเีงินบริจาคให้แก่การรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน นำาไปสู่การเปิดเผยวิธีการทางบัญชีที่ใช้ในการปกปิด
การตดิสนิบนในต่างประเทศ การเปิดเผยวธิกีารปกปิดทางบญัชทีีส่ลบัซบัซ้อนนีส่้งผลให้คณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (Securities and Exchange Commission)  
เริม่แผนงานทีเ่รียกร้องให้บรษิทัมหาชนทำาการเปิดเผยการใช้จ่ายเงนิทีใ่ห้กบัเจ้าหน้าทีภ่าครฐัทัง้ในและ 
ต่างประเทศในช่วง ค.ศ. 1975 - 1976 ซึ่งปรากฏว่ามีปริมาณการจ่ายเงินที่มิได้มีการรายงานเป็น
จำานวนมหาศาล (Liu, 2019, p. 66-68) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ฯ พบว่า 
มีมากกว่า 600 บริษัทของสหรัฐอเมริกาที่จ่ายเงินจำานวนมหาศาลในต่างประเทศ เป็นจำานวนตั้งแต่ 
6,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (McCoy and Heckel, 2001, p. 70) ดังนั้น
รัฐบาลของประธานาธิบดีเจรัลด์ ฟอร์ด และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ฯ จึงได้เสนอร่างกฎหมาย 
Foreign Payment Disclosure Act ซึง่ห้ามมใิห้มกีารตกแต่งบญัช ีเพ่ือป้องกนัการปกปิดการติดสินบน 
ในต่างประเทศใน ค.ศ. 1976 อย่างไรก็ตาม สภาคองเกรสไม่เห็นด้วยกับการตรากฎหมายที่ห้าม 
เฉพาะการตกแต่งบัญชีปลอม แต่สนับสนุนการตรากฎหมายห้ามการคอร์รัปชันทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ความขดัแย้งของข้อเสนอระหว่างรัฐบาลและสภาคองเกรสส้ินสดุลงเมือ่นายจิมม ีคาร์เตอร์ 
ขึน้ดำารงตำาแหน่งประธานาธบิดคีนใหม่ และมจีดุยนืทีเ่หน็ชอบกบัสภาคองเกรส และเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีทั้งประเด็นการห้ามการตกแต่งบัญชีและการกำาหนดให้การติดสินบนเป็นอาชญากรรม (Liu, 2019, 
p. 66-68)
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ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยการกระทำาอันเป็นการทุจริตข้ามชาติ (Foreign Corrupt Practices 
Act of 1977: FCPA) จึงได้ถูกตราขึ้นและมีผลบังคับใช้ใน ค.ศ. 1977 และมีการปรับแก้ไขใน 
ค.ศ. 1988 กฎหมายฉบบันีก้ำาหนดห้ามมใิห้ปัจเจกบคุคลหรือบริษทัธรุกจิจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ 
ภาครัฐเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจอันเป็นผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม โดยรวมไปถึง 
การจ่ายสนิบนให้แก่เจ้าหน้าทีข่องภาครฐัในต่างประเทศเพือ่มอีทิธิพลเหนอืการกระทำาหรอืการตดัสนิใจ 
ของเจ้าหน้าที่ และส่งผลต่อการได้รับผลประโยชน์ของผู้จ่าย ขณะเดียวกัน บทบัญญัติของกฎหมาย
ฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องการเก็บรักษาบันทึกทางบัญชีและข้อบังคับของการตรวจสอบภายใน  
รวมถึงการห้ามมิให้ปัจเจกบุคคลและบริษัทเอกชนกระทำาการปลอมแปลงบันทึกหรือการดำาเนินการ 
ระบบตรวจสอบ (Davids, 2015, p. 219-220) หัวใจสำาคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการทำาให้ 
การตดิสนิบนในต่างประเทศกลายเป็นอาชญากรรมทีต้่องมกีารลงโทษ และเป็นการลงโทษและแก้ปัญหา 
ท่ีด้านอุปทานของการติดสินบน (Supply Side of Bribery) รวมถึงยังเป็นการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 
โดยการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่ขยายออกไปนอกอาณาเขตของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการ 
ท่ีเป็นข้อยกเว้นในกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม (Liu, 2019, p. 68) 
การบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ีอยู่ภายใต้อำานาจของสองหน่วยงานหลักคือ กระทรวงยุติธรรม รับหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายในทางอาญา และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ฯ รับหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย 
ในทางแพ่ง (Davids, 2015, p. 220)

3. พัฒนาการของการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับโลก
แม้ว่าประเทศต่าง ๆ  ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คอร์รัปชันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่าง 

ร้ายแรงต่อประเทศ เป็นปัจจยัสำาคัญทีล่ดทอนประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
และกระทบต่อประสทิธภิาพของตลาดท้ังภายในและระหว่างประเทศ แต่การระบถุงึคอร์รปัชนัในฐานะ
ระเบยีบวาระ (Agenda) ในเวทีระหว่างประเทศเป็นสิง่ท่ีไม่ปรากฏอย่างชดัเจนก่อนหน้าทศวรรษ 1990 
เพราะในช่วงทศวรรษก่อนหน้านั้น คอร์รัปชันยังคงถูกจัดเป็นประเด็นต้องห้าม (Taboo) ที่จะอ้างอิง
ถึงในเวทีระหว่างประเทศ ธนาคารโลกซ่ึงเป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ก็พยายามหลีกเล่ียงที่จะระบุถึงปัญหาคอร์รัปชันอย่างตรงไปตรงมา เพราะ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกเกรงว่าการแตะต้องประเด็นเรื่องคอร์รัปชันจะเป็นการละเมิดกฎบัตร 
ของธนาคารโลกที่ระบุห้ามมิให้หน่วยงานยุ่งเก่ียวกับประเด็นทางการเมืองในการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
(Gultung, 2001, p. 195)

3.1 ระยะเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับโลก: ครึ่งแรกของ
ทศวรรษ 1990

ในปี ค.ศ. 1990 ตัวแทนของธนาคารโลกในภูมิภาคแอฟริกาได้จัดประชุมขึ้นที่ประเทศ
สวาซิแลนด์เพื่ออภิปรายถกเถียงงานศึกษาของธนาคารโลกเรื่อง A Long Term Perspective Study 
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เพือ่การปรบัปรงุการบรหิารปกครอง (Governance) ทีเ่ป็นเง่ือนไขสำาคญัของการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
แม้ว่าประเด็นเรื่องคอร์รัปชันจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำาคัญที่เชื่อมโยงกับปัญหาการบริหารปกครอง 
แต่หน่วยงานของธนาคารโลกก็มีข้อจำากัดในการระบุและเคลื่อนไหวผลักดันประเด็นดังกล่าว ข้อจำากัด 
นี้เองนำาไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐขึ้น เพื่อเคลื่อนไหวผลักดัน 
เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชัน Peter Eigen ผู้อำานวยการระดับภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก 
ของธนาคารโลก ได้ลาออกจากตำาแหน่ง และพยายามผลักดันให้แนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชันที่มี 
จดุเริม่ต้นจากการประชุมท่ีประเทศสวาซแิลนด์มผีลก้าวหน้าอย่างเป็นรปูธรรม ในปี ค.ศ. 1993 Eigen และ
พรรคพวกอีก 9 คน ได้ร่วมกนัก่อตัง้องค์กรความโปร่งใสสากลขึน้ โดยได้รบัการสนบัสนนุจากสำานกังาน
ความร่วมมอืทางวชิาการของเยอรมนั (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenabeit: 
GTZ) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมนีที่ดำาเนินงานด้านการพัฒนาและมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญ 
กับปัญหาคอร์รัปชันในโครงการความช่วยเหลือของหน่วยงานที่ลงมือปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ  
(Gultung, 2001, p. 195) 

องค์กรความโปร่งใสสากลมีสำานักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี  
ทำาหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และให้คำาแนะนำาแก่สำานักงานสาขาประจำาในแต่ละประเทศ รวมถึง
ชี้นำาระเบียบวาระระหว่างประเทศขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่การต่อสู้คอร์รัปชันทั้งระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการยังทำาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสำานักงานสาขาเพื่อพัฒนา
ทักษะการต่อต้านคอร์รัปชัน ประสานความคิดริเร่ิมภายในพ้ืนที่ภูมิภาคและการสนับสนุนเชิงวิธีการ
และเทคนิคการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นพลังขับเคล่ือนประเด็นระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านคอร์รัปชัน (Norad, 2011, p. 7) องค์กรได้จัดการประชุมเปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลิน 
ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 เพ่ือทำาการประชาสัมพันธ์กบักลุ่มตัวแทนจาก 3 ภาคส่วนท่ีเป็นผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสียระหว่างประเทศ (International Stakeholder) ประกอบด้วย รัฐบาลของประเทศในโลกใต้ 
ชุมชนการพฒันาระหว่างประเทศ และบรรษทัข้ามชาต ิ(Hawthorne, 2012, p. 18) กล่าวได้ว่า องค์กร 
ความโปร่งใสสากลสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เฉพาะในช่วงทศวรรษ 1990 องค์กรมีสาขา 
ในประเทศต่าง ๆ  มากถึงกว่า 70 แห่ง (Norad, 2011, p. 7)

กิจกรรมหนึ่งท่ีถือว่าเป็นกิจกรรมสำาคัญขององค์กรความโปร่งใสสากลคือ การจัดทำาดัชน ี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ซึ่งได้นำาเสนอต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก
ในปี ค.ศ. 1995* CPI เป็นชดุของโพลและการสำารวจทีเ่น้นความเช่ียวชาญ โดยทำาการเกบ็ข้อมลูทีส่ะท้อน
การรับรู้ (Perception) ท่ีมีต่อคอร์รัปชันของผู้นำาทางธุรกิจ นักประเมินความเสี่ยง (Risk Analyst)  

*การนำาเสนอดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันครั้งแรกขององค์กรความโปร่งใสสากลเป็นการแสดงผลการสำารวจประเทศจำานวน 41 ประเทศ 
โดยประเทศท่ีได้คะแนนประเมินสูงสุด (มีภาพลักษณ์ดีที่สุด) คือนิวซีแลนด์ ส่วนประเทศทีได้คะแนนประเมินตำ่าสุดคืออินโดนีเซีย  
โปรดดู Transparency International (1995).
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และนักข่าวด้านธุรกิจที่ครอบคลุมถึง 180 ประเทศแล้ว ในปัจจุบัน (Hawthorne, 2012, p. 20)  
นอกเหนือจากการนำาเสนอ CPI องค์กรความโปร่งใสสากลยังมุ่งเน้นการจัดระเบียบวาระระดับโลก 
เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน องค์กรได้พยายามวิ่งเต้นโน้มน้าวเพ่ือให้มีการนำาประเด็นคอร์รัปชัน 
เข้าสู่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอเมริกา (Summit of the Americas) ที่จัดขึ้นในเมืองไมอามี 
สหรัฐอเมริกา ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1994 ที่ประชุมของผู้นำา 34 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ร่วม 
(Official Communique) ยอมรับร่วมกันว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาของประเทศและจำาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้เป็นสัญลักษณ์ของการตระหนักและยอมรับร่วมกันของทั้งประเทศ
โลกเหนือและโลกใต้ต่อปัญหาคอร์รัปชัน และความจำาเป็นในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน (Gultung, 2001, 
p. 195) และนำาไปสู่การทำาอนุสัญญาระหว่างชาติอเมริกันเพื่อต่อสู้คอร์รัปชัน (Inter-American  
Convention Against Corruption) ใน ค.ศ. 1996 และแผนงานที่จะช่วยให้สามารถบรรลุข้อตกลง
ดังกล่าว (Transparency International, n.d.a, p. 23)

ช่วงกลางทศวรรษ 1990 เป็นช่วงเวลาสำาคญัของการเคล่ือนไหวต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก  
จุดเปล่ียนแรกที่สำาคัญเกิดขึ้นเม่ือ James Wolfensohn ได้ข้ึนดำารงตำาแหน่งประธานธนาคารโลก 
ใน ค.ศ. 1995 เขาได้ทำาลายสภาวะต้องห้าม (Taboo) ของการระบถุงึประเด็นคอร์รปัชนัของธนาคารโลก 
โดยกล่าวถึง “มะเร็งคอร์รัปชัน” (Cancer of Corruption) และกำาหนดให้ผนวกค่านิยมต่อต้าน
คอร์รัปชันเข้าเป็นแกนหลักของกิจกรรมของธนาคารโลกและเป็นเง่ือนไขของการให้ความช่วยเหลือ 
(Transparency International, n.d.b.) นอกจากนี้ Wolfensohn ยังได้เชิญองค์กรความโปร่งใส
สากลให้จัดสัมมนาเรื่องคอร์รัปชัน ร่วมให้คำาปรึกษาแก่ธนาคารโลกเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร ์
ต่อต้านคอร์รปัชัน และทำางานร่วมมอืกบัสถาบันการพฒันาทางเศรษฐกจิ (Economic Development 
Institute) ของธนาคารโลก สำาหรับองค์กรความโปร่งใสสากลแล้ว นี่คือโอกาสท่ีดีที่จะแสวงหา 
ความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศที่สำาคัญมากอย่างธนาคารโลก เพราะองค์กรเชื่อว่า 
ความสำาเร็จของการต่อต้านคอร์รัปชันจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางผ่านยุทธศาสตร ์
การสร้างพันธมิตร (Gulting, 2001, p. 195-196)

3.2 ระยะการขยายตัวของการเคล่ือนไหวการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับโลก: ครึ่งหลัง
ของทศวรรษ 1990

อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้คือ การออกอนุสัญญาว่าด้วยการ 
ต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างชาติในธุรกรรมระหว่างประเทศ (Convention on  
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction) 
โดยองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation 
and Development: OECD) ในปี ค.ศ. 1997 และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1999 กล่าวได้ว่า 
การออกอนุสัญญาฉบับนี้สะท้อนความสำาเร็จของการผลักดันอย่างแข็งขันของสหรัฐอเมริกาท่ีต้องการ
ทำาให้กฎหมาย FCPA ถูกบังคับใช้ในวงกว้างเพื่อขยายวงการต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
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ในต่างประเทศ เพราะการบงัคบัใช้กฎหมายฉบับนีข้องสหรัฐอเมริกามลัีกษณะเป็นเอกภาค ี(Unilateral) 
กล่าวคือ เป็นการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อบริษัทธุรกิจของสหรัฐอเมริกา 
ในต่างประเทศ ดังนั้นสหรัฐอเมริกาต้องการทำาให้การบังคับใช้กฎหมาย FCPA มีลักษณะเป็นพหุภาคี 
(Multilateral) โดยการแสวงหาการสนับสนุนจากองค์การระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental  
Organization) ผ่านองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States: OAS) องค์การ
สหประชาชาติ OECD และหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce: ICC) 
(Liu, 2019, p. 69-71) ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกาได้ผลักดันข้อตกลงระหว่างประเทศ
เรื่องการจ่ายเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านคณะมนตรีสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ  
(Economic and Social Council) อย่างไรก็ตามร่างข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติได้รับ 
การคดัค้านอย่างรนุแรงจากประเทศอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ทีว่จิารณ์ว่าสหรฐัอเมรกิาพยายามขยายขอบเขต
ของการบังคับใช้ทางเลือกนโยบายที่มีลักษณะเอกภาคีนอกเหนือพ้ืนท่ีอาณาเขตประเทศของตน 
เม่ือผนวกกับบรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็น ข้อเสนอดังกล่าวจึงถูกยกเลิก 
ไปใน ค.ศ. 1979 นอกจากนี ้การบรรจเุนือ้ความทีเ่กีย่วข้องกับการตดิสนิบนในต่างประเทศ ในปฏญิญา 
ว่าด้วยการลงทนุระหว่างประเทศและบรรษทัข้ามชาติ (Declaration on International Investment 
and Multinational Enterprises) ของ OECD ก็ไม่นำาไปสู่การต่อสู ้กับปัญหาการติดสินบน 
ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม (Pieth, 1997, p. 122)

สหรัฐอเมริกากลับมาให้ความสำาคัญกับการผลักดันการต่อต้านการติดสินบนในต่างประเทศ
อีกครั้งในช่วงทศวรรษ 1980 เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาประจำา OECD ได้ริเร่ิมข้อเสนอการต่อสู ้
การติดสินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศในธุรกรรมระหว่างประเทศใน ค.ศ. 1989 ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1994 คณะรัฐมนตรี OECD เห็นชอบกับข้อเสนอท่ีเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ขัดขวาง ป้องกนั และต่อสูก้บัการตดิสนิบนให้แก่เจ้าหน้าทีภ่าครฐัต่างประเทศ และ 
สองปีถัดมา คณะรัฐมนตรี OECD ได้อนุมัติข้อเสนอที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทบทวนนโยบายภาษี 
และยกเลิกบทบัญญัติที่อนุญาตให้นำาเอาการติดสินบนมาลดหย่อนภาษีในฐานะค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ 
(Pieth, 1997, p. 122-123) แน่นอนว่าความสำาเร็จดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากความพยายามของ
สหรฐัอเมรกิาในการโน้มน้าวและแสวงหาการสนบัสนนุจากประเทศสมาชกิของ OECD เพราะก่อนหน้านี้ 
ประเทศสมาชิกสำาคัญหลายประเทศ อาทิ เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร คัดค้าน 
ความพยายามของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1993 ประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิกของ OECD แสดง 
การคัดค้านแนวทางของสหรฐัอเมรกิา โดยโต้แย้งว่าความรบัผดิชอบเบือ้งต้นในการควบคมุการตดิสนิบน
เป็นของประเทศท่ีเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐเป็นผู้รับสินบน ไม่ใช่บริษัทท่ีจ่ายเงิน และยังวิจารณ์กฎหมาย 
FCPA ของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีความชอบธรรมนอกเขตพื้นที่อาณาเขต 
ของรฐัตน ซึง่เท่ากบัเป็นความพยายามบงัคบัใช้ประมวลกฎหมายอาญาระหว่างประเทศท่ีเป็นแบบแผน
เดียวกันผ่าน OECD (Glynn, Korbin and Naim, 1997, p. 20)
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ดงันัน้ ในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษ 1990 เราจึงเหน็บทบาทขององค์การระหว่างประเทศสำาคญั 
จำานวนมากในการเคลื่อนไหว การดำาเนินกิจกรรม และการรณรงค์เพ่ือต่อต้านคอร์รัปชัน 
ในระดบัโลก รวมถงึการสนบัสนนุการต่อต้านคอร์รัปชนัในประเทศต่าง ๆ  ผ่านการสนบัสนนุทางการเงิน 

และทางเทคนิคเพื่อให้รัฐบาลของแต่ละประเทศมีเครื่องมือและทักษะที่จำาเป็นในการดำาเนินการ 

ต่อต้านคอร์รปัชนั องค์กรความโปร่งใสสากลใช้โอกาสนีข้ยายขอบเขตการดำาเนนิกจิกรรมจากเดิมทีเ่น้น 

การต่อสูก้บัการตดิสนิบนระหว่างประเทศไปสูก่ารกำาจดัคอร์รปัชนัผ่านการระดมความร่วมมอืระดับโลก 

เพือ่ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแข็งให้กบัระบบการยดึถือความซือ่สัตย์สจุรติทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

โดยในช่วงแรก องค์กรความโปร่งใสสากลเน้นการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ 

กลุ่มที่ร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจและความตั้งใจที่จะต่อต้านคอร์รัปชัน จากนั้นก็จะให้การสนับสนุน

ด้านทรัพยากรแก่กลุ่มท่ีร่วมมือเพื่อนำาไปประยุกต์ต่อสู้กับคอร์รัปชัน เช่น การสนับสนุนในรูปแบบ 

การจัดประชุมปฏิบัติการ การเตรียมคู่มือปฏิบัติการ เป็นต้น (Gultung, 2001, p. 199-201)  

นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการขององค์กรความโปร่งใสสากลยังได้มีส่วนร่วมในการทำาหน้าที่เป็น

สำานักงานเลขาธิการให้กับที่ประชุมการต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption 

Conference: IACC) ในการประชุม IACC เดือนกันยายน ค.ศ. 1997 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู 

4. องค์กรระหว่างประเทศและการต่อต้านการคอร์รัปชัน

4.1 องค์การสหประชาชาติ

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ องค์การระหว่างประเทศได้มีการจัดทำาข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ที่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ

ระดับโลก ก็มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1996 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ได้ออกจรรยาบรรณนานาชาติสำาหรับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ (International Code of Conduct for  

Public Officials) ตามมต ิ51/59 และปฏญิญาต่อต้านคอร์รัปชนัและการติดสินบนในธรุกรรมระหว่าง

ประเทศ (UN Declaration Against Corruption and Bribery in International Commercial 

Transaction) ตามมติ 51/191 พร้อมทั้งออกข้อเสนอแนะเพือ่เป็นเครื่องมือที่ประเทศสมาชกิสามารถ

นำาไปใช้ในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน (United Nations, 2002, p. 2) หลังจากนั้นองค์การสหประชาชาติ

ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

แห่งสหประชาชาติ (UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) ที่ทำางาน

ประสานร่วมกับคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1999 นำาไปสู่การออก

อนุสัญญาต่อต้านคอร์รัปชัน (UN Convention Against Corruption: UNCAC) ในปลายเดือนตุลาคม 

ค.ศ. 2003 และมีผลบังคับใช้ในกลางเดือนธันวาคม ค.ศ. 2005 (UNODC, 2004, p. 24) อนุสัญญา

ฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระดับโลก 

เพื่อรับประกันความร่วมมือระดับนานาชาติและความช่วยเหลือทางเทคนิคในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน
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และส่งเสริมความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดรับชอบ (Accountability) และการจัดการกิจการ

สาธารณะและสาธารณสมบัติอย่างเหมาะสม เนื้อหาของอนุสัญญาประกอบด้วยมาตรการป้องกัน 

ที่ปรากฏในรูปของนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชัน และการทำาให้การกระทำา 

ที่ผิดกฎหมายบางประเภทเป็นอาชญากรรม (Adeyeye, 2012, p. 126-127)
หน่วยงานของสหประชาชาติท่ีมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันอย่าง

แข็งขัน คือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) 
แนวทางการดำาเนินการต่อต้านคอร์รัปชันของ UNDP มุ่งเน้นที่ประเด็นเรื่องคอร์รัปชันว่าเป็นผลที ่
เกิดขึ้นจากการขาดดุลการบริหารปกครอง (Governance Deficit) (UNDP, 2008, p. 7) โดยกำาหนด 
เป้าหมายไว้ที่การลดการคอร์รัปชันให้เหลือน้อยท่ีสุดในฐานะเง่ือนไขท่ีช่วยบรรเทาความยากจน และ
ทำาให้สามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว UNDP 
กำาหนดบทบาทขององค์กรให้เป็นหน่วยงานที่ช่วย 1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาสังคมและ 
ภาคเอกชนในนโยบายการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและ 
ความรับผิดรับชอบของกระบวนการจัดการทางการเงินและเศรษฐกิจ ผ่านการทำางานร่วมกับ 
คู่ความร่วมมือ (Partner) 2) ริเริ่มการสนทนาแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ผู้รับประโยชน์ และ 3) นำาเสนอการปฏิรูปอย่างเป็นระบบและแบ่งเป็นระยะเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
การสร้างสถาบนั นอกจากนี ้UNDP ยงัทำาหน้าทีส่่งเสรมิแนวทางของหน่วยงาน มอีทิธพิลต่อตัวนโยบาย 
และระดมทรพัยากรเพือ่แผนงานระดบัประเทศเพ่ือการพัฒนาความซ่ือสัตย์สุจริตในการบริหารปกครอง 
(Tamesis, 1998, p. 100)

ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนา UNDP ได้อาศัยยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชัน
ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ  ที่ระบุปัญหาคอร์รัปชัน ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจ และที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคมต่อประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความยากจน เพศ สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน โดยนำาผู ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาสนทนา 
แลกเปล่ียนเพื่อให้ได้ฉันทามติและพัฒนาเจตจำานงทางการเมืองเพื่อออกแบบและจัดการยุทธศาสตร์
การปฏริปูทีจ่ะต่อสูก้บัคอร์รปัชนัและส่งเสรมิให้เกดิความโปร่งใส หน่วยงานหลกัท่ีรบัผดิชอบการลงมอื
ปฏิบัตินโยบายของ UNDP คือ แผนกการพัฒนาการจัดการและการจัดการปกครอง (Management  
Development and Governance Division: MDGD) ผ่านแผนงานเพื่อความรับผิดรับชอบและ 
ความโปร่งใส (Program on Accountability and Transparency: PACT) ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนา
ความซื่อสัตย์ (Integrity) ผ่านเรื่องสำาคัญ 3 ด้านคือ 1) การสนับสนุนการประสานความร่วมมือและ
การสนทนาแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การสร้างและเพิ่มศักยภาพ 
ของประเทศในการพฒันาและลงมอืปฏิบัตยิทุธศาสตร์การปฏิรปูคอร์รปัชนัทีค่รอบคลมุ และ 3) การสร้าง 
และเพ่ิมความเข้มแข็งของความเป็นหุ ้นส่วนทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  
(Tamesis, 1998, p. 101)
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4.2 ธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารโลกเองก็เริม่แสดงบทบาทการต่อต้านคอร์รัปชนัอย่างแข็งขันภายหลังท่ีข้อจำากดัของ

หน่วยงานในการระบถุงึคอร์รปัชนัอย่างตรงไปตรงมาได้ถกูปลดล็อคจากปาฐกถาของนาย Wolfensohn  
ในการประชุมประจำาปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (World Bank/IMF  
Annual Meeting) ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1996 จากนัน้ คณะกรรมการบรหิารของธนาคารโลกได้อนมุตั ิ
ยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในเดือนกันยายน ค.ศ. 1997 การดำาเนินการของธนาคารโลก 
เน้นที่การให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลของประเทศสมาชิกในการลงมือปฏิบัติแผนงานระดับประเทศ 
ที่ขัดขวางการกระทำาที่เป็นการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกพยายามหลีกเลี่ยงการดำาเนินการ
ที่พุ่งเป้าไปที่เรื่องการใช้อำานาจรัฐหรือการโยงเข้ากับประเด็นการเมืองโดยตรง แต่จะมุ่งเน้นที่ประเด็น
เรื่องการจัดการภาครัฐท่ีเหมาะสมและโปร่งใส และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการดำาเนินการ
ทางธุรกิจของภาคเอกชน โดยการผลักดันการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการลดกฎระเบียบในฐานะ 
วิธีการลดคอร์รัปชัน และดำาเนินกิจกรรมที่เน้นการให้คำาแนะนำาการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ และ 
การเสริมสร้างความสามารถเชิงสถาบันทั้งนิติบัญญัติ ตุลาการ และการจัดการสาธารณะ 

ภายใต้ข้อจำากัดขององค์การระหว่างประเทศทีเ่น้นด้านเศรษฐกจิ ยทุธศาสตร์ของธนาคารโลก
จึงเน้นการดำาเนินการสร้างสภาพแวดล้อมของการมีรัฐบาลที่มีประสิทธิผล เปิด และมีความโปร่งใส 
ที่จะช่วยลดผลกระทบของคอร์รัปชันที่มีต่อการพัฒนา (Tamesis, 1998, p. 102; World Bank, 
1997) ขณะเดยีวกนั สถาบันการพัฒนาเศรษฐกจิ (Economic Development Institute: EDI) ซึง่เป็น 
หน่วยงานของธนาคารโลก ได้ร่วมมือกับองค์กรความโปร่งใสสากลเพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในหลายประเทศ โดยนำาผู้คนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมกันอภิปรายปัญหาคอร์รัปชัน และ
เสนอการสร้างยทุธศาสตร์ทีจ่ะต่อสูก้บัคอร์รปัชนั แนวทางในการต่อสู้คอร์รัปชนัและปรับปรุงการบริหาร 
ปกครองที่เน้นความสำาคัญของการสกัดคอร์รัปชันผ่านการสร้างความซื่อสัตย์และการปรับปรุง 
การให้บริการสาธารณะ การดำาเนินการของ EDI จึงมุ่งสร้างระบบความซื่อสัตย์ระดับชาติ (National 
Integrity System) ท่ีประกอบไปด้วยการกระตุ้นความตระหนัก การสร้างสถาบันการป้องกัน และ 
การดำาเนินคดี รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะใช้การให้ข้อมูลช่วยเสริมพลังทั้งระดับบุคคล ชุมชน และรัฐบาล
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเร่งการพฒันาทีย่ัง่ยนืและเท่าเทยีม ขณะเดยีวกนั โครงการความร่วมมือระหว่าง 
EDI และองค์กรความโปร่งใสสากลจะเน้นที่การกระตุ้นความตระหนักของสาธารณะและการศึกษา 
ผ่านแผนงานในโรงเรียนและสื่อมวลชน (Tamesis, 1998, p. 103)

4.3 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for  
Economic Co-operation and Development: OECD)

OECD เป็นอีกหนึ่งองค์การระหว่างประเทศท่ีแสดงบทบาทสำาคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ระดับโลก อย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น จุดเริ่มต้นสำาคัญของการเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร 
มาจากความพยายามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการผลักดันให้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วย 



พัฒนาการของการต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก 15

การต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐต่างชาติในธุรกรรมระหว่างประเทศที่มีฐานมาจากกฎหมาย 
FCPA ของสหรฐัอเมรกิา กล่าวได้ว่าอนสุญัญาฉบบันีเ้ป็นหวัใจสำาคญัของกิจกรรมการต่อต้านคอร์รปัชนั
ของ OECD เป้าหมายหลกัของอนสุญัญาคือ การทำาให้การติดสินบนในต่างประเทศหมดส้ินไป โดยเรียกร้อง 
ให้ประเทศสมาชิกดำาเนินมาตรการที่ทำาให้การติดสินบนเป็นการกระทำาที่เป็นอาชญากรรม แนวทาง
ดำาเนินการของอนุสัญญาฉบับนี้จึงเป็นการสู้กับคอร์รัปชันท่ีเน้นท่ีด้านอุปทานของคอร์รัปชัน โดย 
ดำาเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มที่เสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการทำาธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ อนสุญัญาได้กำาหนดให้ประเทศสมาชกิมกีารดำาเนนิการทางอาญากบับคุคล หรอืบริษทัทีส่งักดั 
กบัประเทศของตนเมือ่มกีารกระทำาผดิโดยการตดิสนิบนเจ้าหน้าทีภ่าครฐัในต่างประเทศ โดยการลงโทษ
ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สัดส่วน และยับยั้งการกระทำาผิด ส่วนในประเทศที่ระบบกฎหมาย
ยังไม่มีการกำาหนดความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล ก็ให้มีการใช้การลงโทษด้วยมาตรการ 
ที่ไม่ใช่อาญา (Adeyeye, 2012, p. 116)  

เมื่ออนุสัญญามีการบังคับใช้แล้ว ประเทศที่เป็นคู่สัญญาต้องให้ความร่วมมือในแผนงาน
ติดตามผลอย่างเป็นระบบเพื่อการติดตามและประเมินผล โดย OECD ได้กำาหนดกรอบการดำาเนินงาน
และการตรวจสอบตามกำาหนดระยะเวลาโดยคณะทำางานเร่ืองการติดสนิบนในธรุกรรมระหว่างประเทศ 
(Working Group on Bribery in International Business Transaction) โดยประเทศคู่สัญญาต้อง
รับผิดชอบต้นทุนของการดำาเนินการประเมิน ส่วนคณะทำางานฯ จะเน้นการตรวจสอบและประเมิน 
การลงมือปฏิบัติกรอบเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันตามอนุสัญญาที่ดำาเนินการโดยประเทศคู่สัญญา  
เม่ือการประเมินเสร็จสิ้นลง คณะทำางานฯ จะมีการเสนอรายงานการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ 
เฉพาะแต่ละประเทศ (Davids, 2015, p. 219)

4.4 องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 
นอกเหนอืจากองค์การระหว่างประเทศระดับโลกแล้ว องค์การระหว่างประเทศระดับภมูภิาค

ก็มีการริเริ่มความร่วมมือเชิงกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน 
องค์การรัฐอเมริกันได้ออกอนุสัญญาระหว่างรัฐอเมริกันเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน (Inter-American  
Convention Against Corruption: IACAC) ในการประชุมที่เมืองคาราคัส (Caracas) ประเทศ 
เวเนซุเอลา ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1996 และมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมของปีถัดไป อนุสัญญาฉบับนี้ 
มีเป้าหมายหลักคือ การเสริมสร้างมาตรการป้องกัน การทำาให้การคอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมที่ม ี
การตรวจสอบและลงโทษ และการผลกัดนัการสบืสวนการกระทำาทีเ่ป็นการคอร์รปัชนัในภาครฐั รวมถึง 
การพัฒนากรอบเชิงกฎหมายเพื่อช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศคู่สัญญา ขณะเดียวกัน 
IACAC ยังมุ ่งเน้นการเตรียมแนวทางเพ่ือสร้างกลไกที่จะสามารถขจัดคอร์รัปชัน และส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศคูส่ญัญาเพือ่ให้สามารถบงัคบัใช้กลไกทีช่่วยขจดัการคอร์รปัชนั ต่อมาในปี 
ค.ศ. 2002 องค์การรัฐอเมริกันจึงได้มีการสร้างกลไกติดตามผล (Follow-up Mechanism for the 
Implementation of the Inter-American Convention Against Corruption: MESICIC) 
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เพือ่ตรวจสอบตดิตามการนำาเอามาตรการต่าง ๆ  ไปปฏบิตัผ่ิานระบบประเมนิโดยสมคัรใจท่ีให้แต่ละประเทศ 
ทำาการประเมินตนเองก่อนที่จะมีการตรวจสอบการประเมินโดยรัฐสมาชิกอื่น (Altamirana, 2007,  
p. 489-490, 500, 505; Adeyeye, 2012, p. 107-108)

ส่วนในทวีปยุโรป จุดเริ่มต้นของข้อตกลงเชิงกฎหมายเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นจาก 
ข้อเรียกร้องจากที่ประชุมของรัฐมนตรียุติธรรมของยุโรปที่ประเทศมัลตา ใน ค.ศ. 1994 หลังจากนั้น 
สภายุโรป (Council of Europe) ได้ออกอนุสัญญาของสภายุโรปเรื่องกฎหมายอาญาว่าด้วย 
การคอร์รัปชัน (Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption) ในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 เป้าหมายหลักของอนุสัญญา
ฉบับนี้คือการทำาให้การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งการติดสินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐภายในประเทศ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และการติดสินบน 
ในภาคเอกชน ถือเป็นอาชญากรรม การดำาเนินการตามอนุสัญญามีระบบการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลโดยกลุ่มประเทศที่ต่อต้านคอร์รัปชัน (Group of States Against Corruption: GRECO)  
ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกจำานวน 50 ประเทศ (ประเทศยุโรป 49 ประเทศ และ
สหรัฐอเมริกา) ผ่าน 1) กระบวนการประเมินผลซึ่งกันและกัน และแรงกดดันจากประเทศสมาชิกอื่น 
(Peer Pressure) 2) การสังเกตหลักการต่อสู้คอร์รัปชัน และ 3) การบังคับใช้เครื่องมือเชิงกฎหมาย
ระหว่างประเทศเพื่อดำาเนินการตามแผนงานต่อต้านคอร์รัปชัน (Adeyeye, 2012, p. 110-112)

อกีตวัอย่างหนึง่ขององค์การระหว่างประเทศระดับภมูภิาคทีมี่ความร่วมมอืต่อต้านคอร์รัปชนั 
คือสหภาพแอฟริกา (African Union) ซึ่งมีการออกอนุสัญญาสหภาพแอฟริกาว่าด้วยการป้องกันและ
ต่อสู้คอร์รัปชัน (African Union Convention on Preventing and Combating Corruption)  
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 และมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 เป้าหมายหลักของ
อนุสัญญาฉบับน้ีคือ การส่งเสริมและเสริมสร้างการพัฒนากลไกเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และขจัด
คอร์รัปชันและการกระทำาผิดที่เกี่ยวข้องท้ังในภาครัฐและเอกชนในประเทศในทวีปแอฟริกา รวมถึง
เน้นการสนับสนุนและวางกฎระเบียบความร่วมมือที่จะช่วยรับประกันประสิทธิผลของมาตรการและ 
การดำาเนินการ และสร้างความประสานกลมกลืนของนโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิกในการต่อสู ้
คอร์รัปชัน เมื่อมีการดำาเนินการตามอนุสัญญาแล้ว ก็จะมีกลไกการติดตามตรวจสอบในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่องคอร์รัปชัน (Advisory Board on Corruption) ท่ีอยู่ภายในกรอบ 
เชิงสถาบันของสหภาพแอฟริกา ประเทศคู่สัญญาต้องทำาการสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแจ้ง 

ความคืบหน้าในการลงมือปฏิบติัตามอนุสญัญาภายในหนึง่ปีหลงัจากทีเ่คร่ืองมอืเริม่ใช้งาน และให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบต่อต้านคอร์รัปชันต้องรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำาอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
โดยการติดตามประเมินผลจะอยู่ในรูปของการประเมินซึ่งกันและกัน (Adeyeye, 2012, p. 113-114;  
Udombana, 2003, p. 474)
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5. รูปแบบความเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก
จากการพิจารณาการเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก เราจะพบการดำาเนินการของ

ตัวแสดงระหว่างประเทศปรากฏในหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ดังนี้ 
ลักษณะแรก การดำาเนินการในรูปแบบของอนุสัญญาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันระหว่างประเทศ

สมาชิกที่ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ การดำาเนินการลักษณะอนุสัญญานี้เป็นการดำาเนินการ 
ในรูปของกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นคู่สัญญาที่จะต้องออกกฎหมายและ
มาตรการเชิงกฎหมายท่ีจะนำาไปสู่การป้องกันและปราบปรามการกระทำาที่ถูกจัดว่าเป็นคอร์รัปชัน 
และดำาเนินการลงโทษในฐานะการกระทำาที่เป็นอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ผลสำาเร็จของอนุสัญญา 
ขึ้นอยู่กับผลสำาเร็จของการลงมือปฏิบัติของประเทศคู่สัญญาเป็นหลัก เพราะการดำาเนินการภายใต้
อนุสัญญาขององค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลกอย่าง OECD และระดับภูมิภาคอย่างองค์การรัฐ
อเมรกินัและสภายโุรป ขึน้อยูก่บัการใช้อำานาจของรฐับาลของประเทศสมาชกิคูส่ญัญาเป็นหลกั ภายใต้ 
กระบวนการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการผ่านระบบการประเมินตนเองและ
การประเมินระหว่างประเทศสมาชิกกันเอง ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยเป็นผลจากการพัฒนา 
เครื่องมือในการลงมือปฏิบัติของรัฐบาล และเจตจำานงของผู ้นำาในการดำาเนินการเพื่อให้บรรล ุ
ตามบทบญัญตัขิองอนสุญัญา โดยองค์การระหว่างประเทศมเีพยีงกลไกการตดิตามผลและการใช้ระบบ
แรงกดดนัจากประเทศสมาชกิอืน่ เพือ่กระตุ้นให้ประเทศสมาชกิปฏบิตักิารต่อต้านคอร์รปัชนัอย่างแขง็ขนั 
ตามข้อตกลงในอนุสัญญา 

ลักษณะดังกล่าวเห็นได้จากตัวอย่างของการบังคับใช้อนุสัญญาของ OECD การสำารวจ 
ปฏบิตักิารตามอนสุญัญาฉบบันีใ้นการต่อต้านการติดสินบนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐของประเทศสมาชกิ OECD 
พบว่า สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ผลักดันการออกอนุสัญญาฉบับนี้ตามแนวทางกฎหมาย FCPA 
มีประวัติการสอบสวนและดำาเนินคดีอย่างแข็งขันที่สุด ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1998 - 2010 มีบุคคลรวม 
50 ราย และบริษัท 28 แห่ง ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางอาญาในการติดสินบนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ในต่างประเทศ และมีบุคคลและบริษัทรวม 69 ราย ท่ีถูกดำาเนินการให้รับผิดทางแพ่ง (Davids, 
2015, p. 220) ขณะที่ประเทศอ่ืน เช่น ออสเตรเลีย จะมีบทบัญญัติในมาตรา 70.2 ของประมวล
กฎหมายอาญา ค.ศ. 1995 โดยกำาหนดอำานาจการสืบสวนเกี่ยวกับการติดสินบนในต่างประเทศให้เป็น
ของสำานักงานตำารวจสหพันธรัฐ และอำานาจการยื่นฟ้องเป็นของสำานักงานอัยการสูงสุด ส่วนอังกฤษ 
มีกฎหมายการติดสินบน ค.ศ. 2010 โดยกำาหนดให้ Serious Fraud Office (SFO) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระของรัฐบาล รับหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
ผลการดำาเนินคดขีองออสเตรเลยีมกัประสบกบัปัญหาเรือ่งการขาดหลกัฐานทีเ่พยีงพอ ขณะทีก่รณขีอง
อังกฤษ สำานักงาน SFO เผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและการมีทรัพยากรที่จำากัด (Davids, 
2017, p. 220-223) 
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จากข้อมูลสถิติของ OECD เกี่ยวกับการติดสินบนในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1999 จนถึงปลายปี 

ค.ศ. 2011 มีบุคคล จำานวน 210 ราย และองค์กร 90 ราย ที่ถูกลงโทษทางอาญาใน 14 ประเทศ  

โดยใน 7 ประเทศ เป็นการลงโทษท้ังบุคคลและบริษัท 1 ประเทศ เป็นการลงโทษเพียงบริษัท และ 

อีก 6 ประเทศ เป็นการลงโทษเฉพาะบุคคล โดยในกรณีทั้งหมดน้ี มีบุคคล จำานวน 66 ราย 

โดนลงโทษจำาคกุ (Davids, 2017, p. 223) ข้อมลูน้ีแสดงให้เหน็ว่าประเทศสมาชกิมกีารบงัคบัใช้กฎหมาย 

และมาตรการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้ แต่ก็เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า กรณีที่มี 

การดำาเนินการเอาผิดเป็นเพียงส่วนน้อยของกรณีการติดสินบนที่เกิดขึ้นจริง ขณะเดียวกัน ข้อมูลของ 

OECD ได้ระบุว่าประเทศสมาชิกท่ีมีระดับการบังคับใช้อนุสัญญาอย่างจริงจัง มีเพียง 4 ประเทศ คือ 

สหรัฐอเมรกิา เยอรมน ีสหราชอาณาจกัร และสวติเซอร์แลนด์ (Transparency International, 2015a)

ลกัษณะท่ีสอง การดำาเนินการในรปูแบบการส่งเสรมิและสนบัสนนุเชิงวชิาการและการพัฒนา

เทคนิคการต่อต้านคอร์รัปชัน การดำาเนินการลักษณะนี้พบได้ในกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ

ระดับโลก เช่น องค์การสหประชาชาติ และธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ เช่น  

องค์กรความโปร่งใสสากล เพราะแม้ว่าองค์การระหว่างประเทศท้ังหลายจะตระหนักถึงความร้ายแรง 

ของปัญหาคอร์รัปชัน และความสำาคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาคอร์รัปชัน

ในประเทศต่าง ๆ  มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ระบบราชการ) และตัวแสดง 

ภาคการเมือง และในหลายประเทศ ทั้งสามส่วนนี้มีความเชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกัน ดังนั้นการรณรงค์ 

ต่อต้านคอร์รปัชนัขององค์การระหว่างประเทศระดบัโลกส่วนใหญ่ จึงพยายามดำาเนนิการอย่างระมดัระวงั 

เพือ่มิให้กิจกรรมขององค์การเชือ่มโยงกบัประเดน็ทางการเมอืง การจดัทำาโครงการเพือ่ต่อต้านคอร์รปัชนั 

จึงเน้นความเชื่อมโยงกับการทำาหน้าท่ีหลักขององค์การ เช่น ธนาคารโลก และ UNDP จะมุ่งเน้นที ่

ความเชื่อมโยงของการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการปรับปรุงระบบการบริหารปกครอง การสร้าง 

ความโปร่งใส และการสร้างระบบความซื่อสัตย์ระดับชาติเข้ากับการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยวิธีการจัดทำาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การจัดทำาคู่มือ และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ 

ขณะที่องค์กรความโปร่งใสสากลสามารถแสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างเปิดเผย  

เพราะการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเหตุผลหลักของการก่อตั้งขององค์กรและเป็นพันธกิจหลักขององค์กร

ตั้งแต่เริ่มดำาเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ องค์กรความโปร่งใส

สากลมีข้อจำากัดของการดำาเนินการทั้งในเรื่องของทรัพยากร บุคลากร และความสามารถในการกดดัน

ให้ประเทศต่าง ๆ  มีการผูกมัด (Commitment) กับการต่อสู้หรือแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 

ดังนั้นองค์กรความโปร่งสากลจึงอาศัยยุทธวิธีการสร้างระเบียบวาระระหว่างประเทศที่เก่ียวกับ 

การต่อต้านคอร์รปัชนั และการแสวงหาความร่วมมอืกบัองค์การระหว่างประเทศระดบัโลกและภมูภิาค 

และคู่ความร่วมมือ (Partner) ท่ีเป็นบริษัทเอกชนระดับนานาชาติ ในกรณีหลังสามารถพบได้ในช่วง
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ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา เช่น การร่วมมือกับ 11 ธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกจัดทำาหลักการต่อต้าน

การฟอกเงิน (Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles) ในปี ค.ศ. 2000 และต่อมาในปี 

ค.ศ. 2002 องค์กรความโปร่งใสสากลได้ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ สหภาพแรงงาน นักวิชาการ และ

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลอื่น ๆ  พัฒนาหลักการธุรกิจเพื่อการต่อต้านการติดสินบน (Business Principles 

for Countering Bribery) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยแนะนำาบริษัทในการออกแบบและปรับปรุง 

แผนงานต่อต้านการติดสินบน เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน องค์กรพยายามสร้างระเบียบวาระผ่านการเชื่อมโยงประเด็นวิกฤตระดับโลก

เข้ากับปัญหาคอร์รัปชัน เช่น ในปี ค.ศ. 2006 องค์กรได้เชื่อมโยงประเด็นเรื่องการขาดแคลนนำ้าดื่มและ

สุขอนามัย เข้ากับประเด็นคอร์รัปชัน โดยจัดตั้งองค์กร Water Integrity Network ไว้กับสำานักงาน

เลขาธกิารทีก่รงุเบอร์ลนิ เพือ่ทำาหน้าทีป่ระสานงานเร่ืองการเข้าถงึการใช้นำา้และสุขอนามยัทัว่โลก และ

ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 องค์กรได้เชื่อมโยงประเด็นวิกฤตภาวะโลกร้อนเข้ากับปัญหาคอร์รัปชัน โดยเน้น

ผลกระทบเชงิลบของคอร์รปัชนัทีม่ต่ีอการใช้งบประมาณเพ่ือการแก้ไขปัญหาวกิฤตโรคร้อน นอกจากนี้ 

องค์กรมีการมอบรางวัลต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Award) เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 

หรือองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญในการต่อสู้คอร์รัปชัน และเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2010 องค์กรความโปร่งใส

สากลได้เริ่มโครงการที่พุ่งเป้าไปที่ปัจจัยและตัวแสดงทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2010 องค์กร

ได้ริเริ่มโครงการประเมินระบบความซื่อสัตย์แห่งชาติ (National Integrity System: NIS) ซึ่งเป็น 

การประเมนิสถาบนั กระบวนการทางเมอืง และภาคส่วนต่าง ๆ  ทีเ่ชือ่มโยงกบัการเมอืง โดยมเีป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมระบบการบริหารปกครอง และทำาให้นักการเมืองระดับชาติมีความรับผิดรับชอบมากขึ้น 

(Transparency International, n.d.b.)

ลักษณะท่ีสาม การดำาเนินการในรูปของการวัดคอร์รัปชัน อย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นว่า 

องค์กรความโปร่งใสสากลได้ดำาเนนิการจดัทำาดชันภีาพลกัษณ์คอร์รัปชนั (CPI) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญั

ในการเสริมสร้างความตระหนักท่ีมีต่อขอบข่ายความเป็นนานาชาติของคอร์รัปชันและผลกระทบของ

คอร์รปัชนั และเป็นตวัผลกัให้คอร์รปัชนักลายเป็นประเด็นบนหน้าหนงัสือพมิพ์ในประเทศกำาลังพัฒนา 

(Gultung, n.d., p. 1) นอกเหนือจาก CPI แล้ว องค์กรความโปร่งใสสากลยังได้ผลิตการประเมินและ

ดัชนีอื่น ๆ  อีก ประกอบด้วย National Integrity System Assessment, Bribe Payer Index และ 

Global Corruption Barometer ขณะที่องค์การระหว่างประเทศอย่างธนาคารโลกก็มีการผลิตดัชนี

การบริหารปกครองท่ัวโลก (Worldwide Governance Indicators: WGI) ซ่ึงเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 

1996 เป็นการรายงานตัวบ่งชี้การบริหารปกครองของประเทศและเขตปกครองกว่า 200 ประเทศ 

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1997 - 2007 โดยการอธิบายการบริหารปกครอง 6 มิติ ซึ่งรวมถึงมิติเรื่อง 

การควบคุมคอร์รัปชัน การประเมินผลเป็นการสำารวจข้อมูลจากบุคคลภายนอกและผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะ 

คล้ายกบัการประเมนิ CPI ขององค์กรความโปร่งใสสากล (Heller, 2009, p. 49) การประเมนิคอร์รปัชนั
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ของหน่วยงานระหว่างประเทศได้รบัการวพิากษ์วจิารณ์ถงึจดุอ่อนและความถกูต้องแม่นยำาของระเบยีบ

วิธีที่ใช้ในการคำานวณดัชนี (Heywood, 2015; Gultung, n.d.) แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการประเมินและ

ดัชนีเหล่าน้ีเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ดัชนี CPI เองก็มีอิทธิพลต่อการสร้างระเบียบวาระ

ระดับโลกในการปฏิรูปเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างความตระหนักต่อประเด็นปัญหาคอร์รัปชัน 

ในหมู่สาธารณชน และทำาให้ประเด็นคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมทั้งระดับชาติและระดับ

นานาชาติ (Gultung, n.d., p. 17) ขณะที่ผลประเมินระดับตำ่าเป็นสิ่งสะท้อนความรุนแรงของปัญหา

คอร์รปัชนัของประเทศ และขณะเดยีวกนักเ็ป็นเสมอืนคำาตำาหนทิีม่ต่ีอรัฐบาล ระบบบริหารปกครอง และ

ความจรงิจังในการแก้ไขปัญหาคอร์รปัชนัของรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ดงันัน้รฐับาลของประเทศ

ทีถ่กูประเมินว่ามค่ีาดชันตีำา่ กพ็ยายามทีด่ำาเนนิมาตรการ ท่ีนำาไปสู่การพัฒนาภาพลักษณ์คอร์รัปชนัของ

ประเทศให้ดีขึ้น (Hawthorne, 2012, p. 22)

จากรูปแบบการเคลื่อนไหวทั้งสามลักษณะข้างต้น เราจะพบว่าตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา

ของการเคลื่อนไหวและการดำาเนินกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน ตัวแสดงระหว่างประเทศทั้งที่เป็น

ปัจเจกบคุคล เช่น Peter Eigen ผูก่้อตัง้องค์กรความโปร่งใสสากล และ James Wolfensohn ประธาน

ธนาคารโลก ตัวแสดงท่ีเป็นรัฐ ตัวแสดงท่ีเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาค  

และองค์กรระหว่างประเทศท่ีมิใช่รัฐ (โดยเฉพาะองค์กรความโปร่งใสสากล) มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง 

ในการทำาหน้าที่ในการผลักดันเชิงนโยบาย และริเร่ิมระเบียบวาระการต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลก  

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชันจำาเป็นต้องอาศัยการเปิดขึ้น 

ของโอกาสทางการเมือง จะเห็นได้ว่าความพยายามในการผลักดันการสร้างอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

โดยประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ก็ประสบกับความล้มเหลว 

แต่การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และ 

ต้นทศวรรษ 1990 จากการยุติลงของสงครามเย็น ส่งผลให้การลงมือปฏิบัติตามข้อผูกมัดภายใต้ 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่ายขึ้น (Khaghaghordyan, n.d.) ขณะเดียวกัน การที่ประเทศ

จำานวนมากเปิดรับระบอบประชาธปิไตยและทนุนยิมได้เปิดโอกาสให้กบัทัง้คอร์รปัชนัและการเรยีกร้อง

ให้มีการควบคุมคอร์รัปชัน (McCoy and Heckel, 2001, p. 69) การเกิดขึ้นของระบบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้กับการบังคับใช้นิติรัฐ (Rule of Law) การขยายตัวของภาคประชาสังคม 

และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและเชิงลึก ซ่ึงส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยสนับสนุน

การติดตามตรวจสอบและระบบความรับผิดรับชอบ (McCoy and Heckel, 2001, p. 72)

การเคลื่อนไหวของตัวแสดงระหว่างประเทศต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 นำาไปสู ่

การสร้างข้อตกลงเชิงกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกที่เป็นคู่สัญญา และการสร้างแผนงานและกิจกรรมที่ 

นำาไปสู่การสร้างระเบียบวาระ การรณรงค์ และการสนับสนุนทั้งทางวิชาการและเทคนิคให้แก่ประเทศ

ต่าง ๆ  เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ศักยภาพเชิงสถาบัน และการมีส่วนร่วมของภาคสังคมในการต่อสู้
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คอร์รัปชัน ดังนั้นการดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้นำาไปสู่การร่วมกันสร้างแรงกดดันระหว่างสถาบันระหว่าง

ประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ  ภายในประเทศต่อรัฐบาลเพื่อให้มีความรับผิดรับชอบมากขึ้น นอกจากนี้ 

การดำาเนินกิจกรรมในรูปแบบของการวัดและดัชนีคอร์รัปชันโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิ 

องค์กรความโปร่งใสสากล และธนาคารโลก สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  เพราะ 

การได้รับผลการประเมินที่ตำ่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ระหว่างประเทศ (International Image)  

ของประเทศ (McCoy and Heckel, 2001, p. 69) และเมือ่เข้าสู่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา การดำาเนนิการ 

ต่อต้านคอร์รัปชันของสถาบันระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐยิ่งขยายตัวขึ้น 

ท้ังขอบเขตของประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชัน และความซับซ้อนของกิจกรรมเพื่อให้ทันกับความซับซ้อนที ่

เพิ่มมากขึ้นของปัญหาคอร์รัปชัน 

กล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวและการดำาเนินกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันโดยตัวแสดงระหว่าง

ประเทศตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา นำาไปสู่การเกิดขึ้นของปทัสถานระดับโลกของการต่อต้าน 

คอร์รัปชัน (Global Anti-Corruption Norm) โดยองค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลกและ 

ระดับภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐที่แสดงบทบาทสำาคัญในฐานะผู้เผยแพร่ปทัสถาน 

(Norm Entrepreneur) การต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านการสร้างกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นเสมือน

กระบวนการทางสังคม (Social Process) ที่ทำาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ  และ 

การแพร่กระจายข้อมลู จากนัน้ เราเหน็กระบวนการแพร่กระจายปทสัถานเข้าไปสูภ่ายในสงัคม เพือ่ทำาให้ 

ภาคส่วนต่าง ๆ  ภายในสงัคมกลายมาเป็นแรงสนบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัชนั และเป็นพลงัทีช่่วยกดดนั

ให้รัฐบาลให้มีความโปร่งใสและมีความรับผิดรับชอบเพิ่มมากขึ้น (McCoy and Heckel, 2001, p. 69)

6. บทสรุป

คอร์รปัชนัเป็นปัญหาสำาคญัทีไ่ด้รบัความสนใจท้ังระดับประเทศและระดับโลก ตัง้แต่ทศวรรษ 

1990 เป็นต้นมา การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลกได้ปรากฏข้ึนโดยตัวแสดงระหว่าง

ประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศที่มิใช่รัฐ 

ผ่านการดำาเนินกิจกรรมและการรณรงค์หลากหลายรูปแบบ หากนับจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวนี้  

การเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันโดยตัวแสดงระหว่างประเทศได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

จนเกอืบครบ 3 ทศวรรษแล้ว แต่ขณะเดยีวกนัคอร์รัปชนั ซ่ึงเป็นแกนกลางของการเคลือ่นไหว ยงัคงเป็น 

ปัญหาสำาคัญและสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งระดับประเทศและระดับโลก อย่างไรก็ตาม เราไม่

สามารถปฏิเสธได้ว่า ความพยายามอย่างต่อเนือ่งโดยตัวแสดงระหว่างประเทศเหล่านีไ้ด้สร้างปทสัถาน

ระดับโลกของการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะเป็นพลังและปัจจัยสำาคัญที่จะหล่อเลี้ยงการเคลื่อนไหวและ

กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับโลกและระดับประเทศต่อไป
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บทคัดย่อ
สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของไทย พิจารณาความสำาคัญในฐานะ 
คู่เทียบ (Benchmark) ด้านการปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชนด้วยการจัดทำาสื่อรูปแบบต่าง ๆ  ที่มี 
ความทันสมัยเข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัย และการจัดทำาหลักสูตรว่าด้วยศีลธรรมเพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ 
โดยเห็นว่า เกาหลใีต้นัน้เป็นหนึง่ในประเทศท่ี “ประสบความสำาเรจ็ในเชงิประจกัษ์และได้รบัการยกย่อง
ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี” เช่นเดียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเกาหลีใต ้
ยังมี “สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย” ด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะมีงาน
วิชาการและการวิจัยหลายเรื่องที่ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่งานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง 
สำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้ยังมีอยู่น้อยมาก

บทความนี้ได้ทำาการศึกษาเอกสาร ได้แก่ บทความวิชาการ รายงานข่าว นโยบายของรัฐบาล 
และรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของ ACTI ผลการศึกษาพบว่า การสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้าน 
การทุจริตของเกาหลีใต้ มีปัจจัยเอื้อ ได้แก่ เจตจำานงทางการเมืองของรัฐบาลและบทบาทของ 
ภาคประชาสังคม และมีแนวทางการสร้างสำานึกรู้ที่สำาคัญ ได้แก่ บทบาทของ ACTI ในการเป็นองค์กร 

แนวทางการสร้างส�านึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้:
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นำาการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง 
สำานึกรู้ การออกแบบหลักสูตรและแนวทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการใช้
ประโยชน์จากเครือ่งมอืดจิทิลัและสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  ทัง้นี ้การดำาเนนิงานของไทยในการจดัทำาหลกัสตูร
การศกึษาเพือ่ปลกูฝังคณุธรรมนัน้มคีวามใกล้เคยีงกบัแนวทางของเกาหลีใต้อย่างมาก ส่วนการจัดทำาส่ือ 
ที่เข ้าถึงประชาชนทุกช่วงวัยยังเป็นประเด็นสำาคัญที่ไทยต้องเรียนรู ้จากเกาหลีใต้และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องต่อไป

ค�าส�าคัญ: การทุจริต การปลูกฝังคุณธรรม เกาหลีใต้ ACRC, ACTI

Abstract
Republic of Korea (hereinafter South Korea) is considered, by the National 

Strategy on Anti-Corruption Phase 3 (B.E. 2560 - 2564), an empirically successful 
country in shifting public attitudes by creating content accessible to all and conducting 
integrity education. The country is also deemed a benchmark of combating corruption, 
as well as Republic of Singapore and Hong Kong Special Administrative Region.  
The National Strategy refers to South Korea’s social and cultural context, which is 
similar to that of Thailand. Although there is a plethora of research corroborating this 
argument, the research related to the consciousness-building against corruption in 
South Korea is still undersized.

This article, therefore, analyzes academic articles, news reports, government 
policy directions, and ACTI’s annual reports. The results of the study contend that 
there are two main enabling factors for the success of the South Korean case, namely 
political will of the president and his administration and the critical role of civil 
society. Also, there are four key approaches toward the consciousness-building against 
corruption in South Korea: (1) leading role of the Anti-Corruption Training Institute 
(ACTI), the prime mover of consciousness-building against corruption in South Korea  
(2) institutional networking with the business sector and civil society (3) curriculum and 
communication models pursuant to the target audiences and (4) utilization of digital 
as well as online platforms. Moreover, this article argues that Thailand’s performance 
of integrity education is approaching as closely as South Korea’s. However, there is 
still a room for further development in case of content-making that could be more 
relevant to all target audiences.

Keywords: Corruption, Integrity Education, South Korea, ACRC, ACTI



แนวทางการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้: 
กรณีการศึกษาอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ของ ACTI 27

1. บทน�า

การสร้างสำานึกรู้เป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่ช่วยลดข้อจำากัดของกลไก 

การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย โดยการให้แนวทางในการพิจารณาตัดสินกรณีที่เป็นทางแพร่ง

ทางจริยธรรม (Moral Dilemma) ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ให้ความสำาคัญ 

แก่การศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างมาก โดยเรียกร้องให้ประเทศภาคีสมาชิก

สร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของคุณธรรมสาธารณะ (Public Integrity)  

การไม่จำานนต่อการละเมิดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ  และการส่งเสริมการศึกษา 

ภาคพลเมอืง (Civic Education) เพือ่สร้างสำานกึรูต่้อต้านการทจุรติ นอกจากนี ้อนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention on Anti-Corruption: UNCAC)  

ยังเรียกร้องให้ประเทศภาคีต่าง ๆ  จัดการศึกษาเพื่อสร้างสำานึกรู้ต่อต้านการทุจริต โดยบรรจุประเด็น 

ดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ  ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยด้วย (Munro & Kirya,  

2020, p. 1)

สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) พิจารณาความสำาคัญในฐานะคู่เทียบ 

(Benchmark) ของไทย ในด้านการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนด้วยการจัดทำาสื่อ 

รูปแบบต่าง ๆ  ที่มีความทันสมัยเข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัย และการจัดทำาหลักสูตรว่าด้วยศีลธรรมจรรยา 

เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ โดยเห็นว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ “ประสบความสำาเร็จ 

ในเชิงประจักษ์และได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดี” เช่นเดียวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์และ 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเกาหลีใต้ยังมี “สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียง 

กับประเทศไทย” ด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะมีงานวิชาการและการวิจัยหลายเรื่องที่ยืนยันข้อเท็จจริง 

ดังกล่าว แต่งานศึกษาเกี่ยวกับกรณีของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มุ่งพิจารณาบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง (Kalinowski, 2016) พัฒนาการเชิงสถาบัน โครงสร้างของหน่วยงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (สุภีร์ รัตนนาคินทร์, 2549; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ, 2553;  

ภิญโญยศ ม่วงสมสุข, 2560; สุริยานนท์ พลสิม, 2562) กรณีศึกษาหนึ่งสำาหรับมาตรการ 

จัดซือ้จัดจ้างภาครฐั (คณพล จนัทน์หอม และ ศภุศษิฏ์ ทวแีจ่มทรพัย์, 2557) วฒันธรรมองค์กรทีเ่อือ้ต่อ 

การทุจริต (Jun, Kim & Rowley, 2019) การสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนอื่น ๆ  (อภิชัย พันธเสน และ  

สถาพร เริงธรรม, 2553) และการประเมินประสิทธิผลของนโยบายในเชิงปริมาณ (Min, 2019)  

มีเพียงบทความของ Lee & Lee (2015) (ซึ่งเขียนเป็นภาษาเกาหลี) ที่ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็น

โอกาส และข้อจำากัดของ Anti-Corruption Training Institute (ACTI) ในการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้าน 
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การทุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาอบรม ซึ่งยังมีข้อจำากัด เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ 

มาจากช่วง ค.ศ. 2014 - 2015 และไม่ได้กล่าวถงึรายละเอยีดของแนวทางและกลุ่มเป้าหมายอืน่นอกจาก

เจ้าหน้าทีร่ฐั การศกึษาแนวทางการสร้างสำานกึรูเ้พือ่ต่อต้านการทจุรติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความพยายาม

ในการสร้าง “โลกเป่ียมคณุธรรม (Integrity World)” ของเกาหลีใต้จึงมีความสำาคญั และเป็นประโยชน์

ต่อการกำาหนดทิศทาง นโยบาย และมาตรการที่จำาเป็นของไทยต่อไป

บทความนี้ได้ทำาการศึกษาเอกสาร ได้แก่ บทความวิชาการ รายงานข่าว นโยบายของ

รัฐบาล และรายงานผลการดำาเนินงานของ ACTI เพื่อถอดบทเรียนจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นคู่เทียบของไทย 

ในด้านการปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชนด้วยการจัดทำาส่ือรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีมีความทันสมัย 

เข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัย และการจัดทำาหลักสูตรว่าด้วยศีลธรรมจรรยาเพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริต

ของเกาหลีใต้ ได้แก่ เจตจำานงทางการเมืองของรัฐบาล และบทบาทของภาคประชาสังคมในการสร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์แนวทางการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริต 

ผ่านหลกัสตูรการศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรูเ้พือ่ปลกูฝังค่านยิมต่อต้านการทจุรติให้แก่เจ้าหน้าทีร่ฐั 

และประชาชนทั่วไปของ ACTI ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำากับของ Anti-Corruption and Civil Rights 

Commission (ACRC) และเป็นองค์กรนำา (Prime Mover) ในการจัดการศึกษาและอบรม 

เพื่อสร้างสำานึกรู้ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังค่านิยมการมีคุณธรรม ส่วนสุดท้ายเป็นการถอดบทเรียน 

จากเกาหลีใต้ในการสร้างสำานึกรู้เพื่อมุ่งสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  

การดำาเนินงานของไทยในการจัดทำาหลักสูตรการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนั้นมีความใกล้เคียงกับ

แนวทางของเกาหลีใต้อย่างมาก มีแนวโน้มเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในจำานวนมากข้ึน มีเพียงการจัดทำา

ส่ือที่เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัยท่ียังเป็นประเด็นสำาคัญที่ไทยต้องเรียนรู้จากเกาหลีใต้และพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องต่อไป

2. ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างส�านึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้

2.1 เจตจ�านงทางการเมืองของรัฐบาล

เจตจำานงทางการเมืองของรัฐบาลเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีเอื้อต่อการสร้างสำานึกรู้เพ่ือต่อต้าน 

การทจุรติของเกาหลใีต้ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแขง็ทัง้ในด้านกฎระเบยีบและสถาบนัขององค์กร

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ ซึ่งมีพัฒนาการในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลพลเรือน

ของประธานาธิบดีคิม ย็อง-ซัม (Kim Young-sam) เร่ือยมา การเข้าเป็นภาคีสมาชิก OECD ทำาให้

เกาหลีใต้ต้องปรับตัวสู่การเป็นประเทศท่ีมีความโปร่งใสมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของ

กลุ่ม เช่น Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions (1997) เป็นต้น ต่อมา เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 มีบริษัทล้มละลาย 
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สาเหตุหนึ่งมาจากการรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ  จากนโยบายของรัฐบาลทหารก่อนหน้า ส่งผลให้โครงสร้าง
ทางการเงินอ่อนแอ มีหนี้สินเป็นจำานวนมาก และสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับ
ประเทศและโลก

รัฐบาลฝ่ายก้าวหน้าของประธานาธิบดีคิม แท-จุง (Kim Dae-jung) เห็นโอกาสการปฏิรูป
ระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงพยายามขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ  
โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และการก่อตั้งองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบ 
เจ้าหน้าทีร่ฐั ซึง่แน่นอนว่า เจ้าหน้าท่ีรฐัจำานวนมากต่างคดัค้าน ภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคม Citizens’ 
Coalition for Anti-Corruption Legislation ร่วมกันเข้าชื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐสภาพิจารณา
ออกกฎหมายต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังในการประชุมครั้งที่ 16 เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000  
รัฐสภาจึงสามารถผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2001 ที่กำาหนดให้มี
องค์กรอิสระทำาหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ Korea Independent Commission 
Against Corruption (KICAC) ซึ่งเริ่มดำาเนินงานใน ค.ศ. 2002 ชื่อภาษาเกาหลีของหน่วยงานดังกล่าว 
มีคำาว่า  (อ่านว่า ช็อง-นย็อม) หมายถึง ความโปร่งใส ความบริสุทธิ์ หรือคุณธรรม (Integrity) 
คณะกรรมการดังกล่าวจึงอาจมีอีกชื่อหนึ่งว่า คณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 โน มู-ฮย็อน (Roh Moo-hyun) รับตำาแหน่งประธานาธิบดี 
โดยสานต่อภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านกฎระเบียบและสถาบันของ KICAC มีการสร้าง
กลไกต่าง ๆ  เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชาติ 
อาทิ Ministerial-Level Meeting on Corruption (MLMC) Defense Acquisition Program  
Administration (DAPA) การสร้างภาคเีครอืข่ายป้องกนัการทุจริต Korean Pact on Anti-Corruption 
and Transparency (K-PACT) ท่ีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่มากขึ้น รัฐบาลยัง
มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมระดับชาติเป็นวาระหลักด้วยการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐ การจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต การประกาศใช้ 
Code of Conduct for Public Officials การรับรายงานเกี่ยวกับการทุจริต และการคุ้มครองและ 
ให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส (ACRC, n.d.a)

พัฒนาการเชิงสถาบันของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเกาหลีใต้ยังคงดำาเนินไป
อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมใน ค.ศ. 2008 การเปลี่ยนแปลงสำาคัญ
คือ มีการควบรวมองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ KICAC, Administrative Appeals และ 
Ombudsman เข้าเป็น ACRC ซึ่งมีพันธกิจหลักคือ การเชื่อมโยงแนวทางการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตเข้ากบัการคุม้ครองสทิธทิีเ่ท่าเทยีมของพลเมอืงจากการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าทีร่ฐั 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมการทุจริตในภาครัฐ ในช่วงเวลาเกือบสิบปีของรัฐบาล 
ฝ่ายอนุรักษนิยม มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสำาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น และกฎหมาย 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ได้แก่ Protection of  
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Public Interest Reporters Act (2011) และ Improper Solicitation and Graft Act (2015) 
กฎหมายฉบับนี้มีชื่อเรียกลำาลองตามอดีตประธาน ACRC ผู้เสนอชื่อกฎหมายดังกล่าวเมื่อ ค.ศ. 2012 
ว่า “กฎหมาย คิม ย็อง-นัน (Kim Young-ran Act)” (ACRC, n.d.a)

กรณีอื้อฉาวของนางสาวปัก คึน-ฮเย (Park Geun-hye) อดีตประธานาธิบดีที่ถูก 
ศาลรฐัธรรมนูญถอดถอน เนือ่งจากเปิดโอกาสให้เพือ่นสนทิเข้าไปแสวงหาประโยชน์ขณะดำารงตำาแหน่ง
ประธานาธิบดี ทำาให้การต่อต้านการทุจริตกลายเป็นหนึ่งใน 5 เป้าหมาย 20 ยุทธศาสตร์ 100 นโยบาย
เพื่อสร้าง “ประเทศของประชาชน สาธารณรัฐที่มีความเป็นธรรม (A Nation of the People, A Just 
Republic of Korea)” ของรัฐบาลประธานาธิบดีมุน แช-อิน (Moon Jae-in) โดยประเด็นเกี่ยวกับ 
การต่อต้านการทุจริตนั้นปรากฏในนโยบายที่ 2 ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการสร้างรัฐบาลของ
ประชาชนท่ีมุง่ปฏิรปูระบบต่อต้านการทุจรติเพ่ือให้เกาหลใีต้เป็นประเทศปลอดการทจุรติ และนโยบาย
ที่ 88 ของยุทธศาสตร์ท่ี 5 ว่าด้วยการสร้างคาบสมุทรเกาหลีที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงที่ต้องการ 
ปราบปรามการทจุรติในโครงการจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์เพ่ือการป้องกนัประเทศหรอื DAPA เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการสานต่อเป้าหมายและแนวทางการดำาเนินงาน
ของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโน มู-ฮย็อน (Korean Culture and Information Service, 2017,  
p. 8-9, 25) ประธานาธิบดีมุนเรียกการทุจริตว่าเป็น “สิ่งชั่วร้ายที่ฝังรากลึก (Deep-rooted Evil)”  
มาอย่างยาวนานในสังคมเกาหลี จึงจำาเป็นต้อง “กวาดล้าง (Liquidation)” ให้หมดสิ้น

2.2 บทบาทของภาคประชาสังคมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการจรรโลงประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต 

ในสังคมเกาหลีใต้อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง ใน ค.ศ. 1991 องค์กรเหล่านี้รวมตัวกันรณรงค์เรียกร้อง 
การเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมด้วยการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและติดตามตรวจสอบ
นักการเมอืง ซึง่ดำาเนนิต่อเนือ่งมาจนถึงการเลอืกต้ังสมาชกิรฐัสภาในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ท่ีองค์กร
เหล่าน้ีร่วมกนัจดัทำาบัญชีดำาและให้ข้อมลูเก่ียวกบันกัการเมอืงทจุรติ ผลคอื ร้อยละ 70 ของนกัการเมอืง
ที่อยู่ในบัญชีดำา (59 คน จาก 86 คน) แพ้การเลือกตั้ง ผลการสำารวจ Edelmann Trust Barometer 
ใน ค.ศ. 2011 ระบุว่า องค์กรภาคประชาสังคมของเกาหลีใต้ได้รับคะแนนความเชื่อมั่นถึงร้อยละ 62 
สูงกว่าทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน (ร้อยละ 53) องค์กรภาครัฐ (ร้อยละ 50) และภาคธุรกิจ  
(ร้อยละ 46) องค์กรภาคประชาสังคมท่ีบทบาทในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ได้แก่ Citizens’  
Coalition for Economic Justice (CCEJ) และ People’s Solidarity for Participatory  
Democracy (PSPD) (Kalinowski, 2016, p. 640)

นอกจาก CCEJ และ PSPD แล้ว Transparency International (TI)-Korea เป็นอีกองค์กร
ประชาสังคมซึ่งมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศด้วย TI-Korea ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1999 
โดยมพีนัธกิจหลกัคอื “การสร้างความตระหนกัรูแ้ก่ประชาชน โดยมุง่ขจดัปัญหาการทจุรติทีแ่พร่หลาย 
ในสงัคม และเสรมิสร้างสงัคมคณุธรรมด้วยกจิกรรมต่อต้านการทจุริตรปูแบบต่าง ๆ ” (TI-Korea, n.d.) เช่น 



แนวทางการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้: 
กรณีการศึกษาอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ของ ACTI 31

การจดักจิกรรมรณรงค์ต่อต้านการทจุรติร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอืน่ ๆ  การสำารวจความคดิเหน็ 
ของประชาชนเกาหลีใต้ทุกช่วงวัยต่อคุณธรรมกับปัญหาการทุจริต การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสำาหรับภาคธุรกิจและภาคการศึกษา การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้อื่น ๆ   
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น (TI-Korea, n.d.)

เหตุการณ์หนึ่งท่ีพิสูจน์บทบาทของภาคประชาสังคมเกาหลีใต้ในการสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตคือ การชุมนุมดวงเทียนจรัสแสง (Candlelight Vigil) ของประชาชนเกาหลีใต้เป็นเวลา 
ต่อเนื่องถึง 20 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 เพื่อขับไล่ 
นางสาวปัก คึน-ฮเย การชุมนุมดังกล่าวเกิดข้ึนจากการนำาเสนอรายงานข่าวของส่ือมวลชนว่า  
พบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตท่ีมีรายละเอียดการแก้ไขถ้อยแถลงของประธานาธิบดี และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ  จากนั้นสื่อมวลชนได้ติดตามค้นหาข้อมูลเชิงลึกจนพบว่า  
อดีตประธานาธิบดีเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทใช้ตำาแหน่งประธานาธิบดีของตนแสวงหาประโยชน ์
เรยีกรบัสนิบนจากบรษัิทเอกชนรายใหญ่ท้ังในรูปของเงนิ สิง่ของ และสทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ  ผลการสำารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนเกาหลีใต้ทั่วประเทศในวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 โดย Gallup 
Korea ระบุว่า คะแนนนิยมของนางสาวปักเหลือเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งเป็นคะแนนตำ่าสุดที่ผู้ดำารง
ตำาแหน่งประธานาธิบดีเคยได้รับ (Reuters, 2016)

เหตุการณ์นี้เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีใต้ร่วมสมัยที่มีการดำาเนิน
กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีอย่างจริงจังตามฉันทามติของประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนั้น 
โดยผ่านกระบวนการของรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทสำาคัญยิ่ง 
ในการสร้างความตระหนักรู้และระดมพลังสนับสนุนจากประชาชนในการเรียกร้องให้ประธานาธิบดี 
ลาออกจากตำาแหน่ง มีการรวบรวมภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจำานวนประมาณ 40 แห่ง  
ทั้งสหภาพแรงงานและเกษตรกร สโมสรนักศึกษา สมาคมศาสนา และองค์กรที่รณรงค์ในประเด็น 
ทางสงัคมและการเมืองอืน่ ๆ  เป็น People’s Emergency Action to End the Park Administration 
(PEA) (Park, 2018, p. 42-43) และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตของอดีตประธานาธิบดี 
ด้วยการจัดเทศกาลวัฒนธรรมบริเวณจัตุรัสควังฮวามุน การแจกเอกสารแผ่นพับต่าง ๆ  การเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในพื้นที่ออนไลน์ เช่น KakaoTalk, Facebook, Twitter เป็นต้น และการเปิดเว็บไซต์
เพื่อรวบรวมรายชื่อถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดยเฉพาะ (Park, 2018, p. 72-73)

2.3 สรุปปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างส�านึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้
กล่าวโดยสรุป เกาหลีใต้มีปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสำานึกรู้เพ่ือต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 

เจตจำานงทางการเมืองของรัฐบาลโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านกฎระเบียบและสถาบัน 
ขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ ซ่ึงมีพัฒนาการในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง 
ในยุคที่ประเทศสามารถลงหลักปักฐานระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ ต้ังแต่รัฐบาลพลเรือน 
ของประธานาธบิดีคิม ยอ็ง-ซมั เรือ่ยมาจนถงึประธานาธิบดมีนุ แช-อนิ การเปลีย่นรฐับาลเป็นขัว้ตรงข้าม 
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มีผลเพียงการปรับโครงสร้างองค์กรต่อต้านการทุจริต แต่ยังมีการพัฒนาเนื้อหาสาระต่าง ๆ  อย่าง 
ต่อเนื่อง

อีกปัจจัยหนึ่งคือ บทบาทของภาคประชาสังคมที่ทำาหน้าที่เป็นผู ้ติดตามเฝ้าระวังการ
ทุจริต (Watchdog) สร้างความตระหนักรู้ในสังคม และรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งก็เป็นผลสืบ
เนือ่งจากการลงหลกัปักฐานระบอบประชาธปิไตยได้อย่างสมบรูณ์เช่นกนั การชมุนมุดวงเทยีนจรัสแสง 
ใน  ค.ศ. 2016 - 2017 ท่ีมอีงค์กรภาคประชาสงัคมเป็นแกนนำาเป็นเหตกุารณ์ทีย่นืยนัถงึบทบาทดงักล่าว
ได้อย่างดี แม้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะมีเรื่องพัวพันเกี่ยวกับการทุจริตทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้าง แต่นั่น 
ก็แสดงถึงสภาพแวดล้อมของสังคมท่ีเปิดโอกาสให้ตรวจสอบบุคคลที่เป็นผู้มีอำานาจสูงสุดของรัฐได ้ 
การยกระดับเจตจำานงทางการเมืองจึงเป็นประเด็นสำาคัญหากต้องการให้การสร้างสำานึกรู้เพ่ือต่อต้าน
การทุจริตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. แนวทางการสร้างส�านึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของ ACRC
พันธกิจหลักประการหนึ่งของ ACRC คือ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างสำานึกรู ้ท่ีนำาไปสู ่

การต่อต้านการทุจริต โดยมี ACTI เป็นสถาบันอบรมในกำากับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012  
เพือ่ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองเจ้าหน้าท่ีรฐัให้มคีวามยดึม่ันในคณุธรรมและรักษาบรรทดัฐานทางจริยธรรม
อย่างเคร่งครดั และสร้างนกัเรยีนนกัศกึษาให้เป็นหน่ออ่อนเพือ่ช่วยกันปลกูฝังคุณธรรมให้เป็นวฒันธรรม
ประจำาสังคม ด้วยความเชื่อพื้นฐานว่า มาตรการตรวจสอบติดตามและลงโทษนั้นไม่เพียงพอท่ีจะ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้ กิจกรรมอบรมส่วนใหญ่ของ ACTI จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง 
“ความสำานึกรู้ต่อหลักคุณธรรม (Consciousness of Integrity)” เป็นสำาคัญ 

แผนภาพที่ 1 เป้าหมายของหลักสูตรการอบรมของ ACTI

ที่มา: ACRC (n.d.)

การทุจริต คุณธรรม ความรับผิด ความโปร่งใส

การผูกขาด
+

การตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ

แผนภาพที่ 1 แสดงเป้าหมายของหลักสูตรการอบรมของ ACTI ซ่ึงพิจารณารากของ
ปัญหาการทุจริตว่ามาจากลักษณะโครงสร้างสถาบันทางสังคมและการเมืองที่ผูกขาดพร้อมกับปัจจัย 
เชิงปัจเจกบุคคลท่ีเกิดจากการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนท่ีจะลงมือกระทำา การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัย
สามองค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) โดยการเสริมสร้างขดีความสามารถเชงิสถาบนั
และการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) โดยการ
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ปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและการติดตามตรวจสอบ และสุดท้ายคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ปัจเจกบุคคลไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติและการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ภารกิจของ 
ACTI จะเน้นประเด็นสุดท้ายเป็นหลัก ใน ค.ศ. 2018 ACTI ตั้งคณะที่ปรึกษา จำานวน 18 คน มีทั้ง 
นักวิชาการ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ผูแ้จ้งเบาะแสการทจุริต และผูฝึ้กสอนคณุธรรม
จริยธรรม เพื่อระดมสมองนำาไปพัฒนาเนื้อหาสาระเสริมสร้างคุณธรรมด้วย (ACRC, 2019, p. 75)

ในด้านกฎหมายท่ีกำากับและเกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ค.ศ. 1987 ไม่มีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตโดยตรง ประเด็นดังกล่าวปรากฏอยู่ในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับ ACRC ได้แก่ Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and  
Management of the ACRC มาตรา 2 และ 3 ระบุว่า องค์กรภาครัฐ (ในกฎหมายใช้คำาว่า  
ซึ่งอาจเทียบเท่ากับคำาภาษาอังกฤษว่า Public Institution) ประกอบด้วยองค์กรที่ทำาหน้าที่บริหาร
ภาครฐัและท้องถ่ิน สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาในสงักดัท้องถิน่ สถานศกึษาของรฐัและเอกชน รฐัสภา  
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่ป้องกัน
การทุจริตโดยการสร้างจริยธรรมทางสังคม ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการบริหาร เงื่อนไขเชิงสถาบัน 
และกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันการทุจริตโดยไม่ชักช้า พยายามสร้างความสำานึกรู้ในหมู่ 
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนด้วยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ การให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการทุจริต

นอกจากนี้ มาตรา 82-1 ของ Act on the Prevention of Corruption และมาตรา 88-2 
ของกฤษฎีกาบังคับใช้กฎหมายยังระบุด้วยว่า หัวหน้าหรือผู้มีอำานาจสูงสุดขององค์กรภาครัฐดังกล่าว
พงึจดักจิกรรมให้ความรูด้้านการป้องกนัการทจุริตแก่บคุลากรอย่างน้อย 1 - 2 ชัว่โมงต่อปี โดยอาจเป็น 
การฟังบรรยาย การใช้สื่อผสม การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 
2016 เป็นต้นมา เว้นแต่บุคลากรเพิ่งเข้าทำางานหรือเพิ่งได้รับการแต่งตั้ง องค์กรดังกล่าวพึงจัดให้มี 

การอบรมแบบพบหน้า (Face-to-Face) และรายงานผลต่อ ACRC ภายในเดือนกมุภาพันธ์ของปีถัดไป 
ยกเว้นรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่สามารถกำาหนดกระบวนการตรวจสอบภายในได้เองโดยไม่ต้องรายงานผลต่อ ACRC (มาตรา 84)

ขณะเดียวกัน ACRC มีหน้าที่สนับสนุนส่ือการเรียนการสอนเมื่อมีการร้องขอและติดตาม 
ตรวจสอบว่าได้มกีารจดักจิกรรมดงักล่าวหรอืไม่อย่างน้อยหน่ึงคร้ังต่อปี โดยอาศยักฎหมายอืน่ ๆ  ทีก่ำากบั
ดแูลหน่วยงานนัน้อยู ่เช่น อาศยัอำานาจตามมาตรา 9 (2) ของ Elementary and Secondary Education 
Act ตรวจสอบการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานศึกษาในสังกัดเมือง เป็นต้น ประเด็นสำาคัญ
สำาหรับการอบรม ได้แก่ บทบัญญัติและระบบป้องกันการทุจริตของประเทศ แนวทางการปรับใช้
นโยบายคณุธรรมเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ความสำาคญัของบทบาทและแนวทางการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส 
ตาม Protection of Public Interest Reporters Act และประเด็นอื่น ๆ  ที่จำาเป็นต่อการสร้าง
สำานึกเพื่อต่อต้านการทุจริต กฎหมายดังกล่าวยังเสนอแนะให้ ACRC หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ 
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ในการบรรจกุารป้องกนัการทจุรติเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรการศึกษาภาคปกติและการศึกษาตลอดชีวิตด้วย 
ประธานาธบิดอีาจใช้อำานาจในฐานะผูม้อีำานาจสงูสดุของฝ่ายบรหิารในการออกกฤษฎกีาเพือ่แก้ไขเนือ้หาสาระ 
ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นรายมาตราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้

วิสัยทัศน์ท่ีระบุในเอกสารแนวนโยบายคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตของ ACRC  
ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 คือ การเป็นประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรม  
โดยติดอันดับ 1 ใน 20 ของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ภายใน 
ค.ศ. 2022 ด้วยยุทธศาสตร์ 4 ขั้นตอนที่มุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์สูงสุดด้วยกระบวนการปฏิรูประบบ 
ต่อต้านการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การปฏิรูประบบและกระบวนการให้สำาเร็จ การตอบสนอง
ประเด็นการทุจริตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว การเสริมสร้างสำานึกรู้แห่งคุณธรรม และการเสริมสร้าง 
ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตในเชิงรุกอย่างทันท่วงที (ACRC, 2021, p. 11) เอกสาร 
แนวนโยบายยังกล่าวถึงลำาดับความสำาคัญของกิจกรรมใน ค.ศ. 2021 โดยมุ่งเน้น

(1)  การจัดทำาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง รวมถึง
เจ้าหน้าที่รัฐที่มาจากการเลือกตั้ง โดยจัดการประชุมหารือและการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับส่วนงานต่าง ๆ  ที่มีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และ 
การเพิ่มเติมจำานวนกรณีศึกษาในหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง (ACRC, 2021, p. 30)

(2)  การเผยแพร่ความรู้สู ่สาธารณะ การสร้างเครือข่ายกับส่วนงานต่าง ๆ  ที่มีพันธกิจ 
ในการพฒันาบคุลากรเช่นเดยีวกบัข้อ (1) และการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ ซ่ึงข้อมลูเมือ่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 
ค.ศ. 2020 ระบุว่า ACRC มีสถาบันที่เป็นเครือข่ายจำานวนทั้งสิ้น 112 แห่ง ประกอบด้วย ส่วนบริหาร
ของรัฐ 43 แห่ง หน่วยงานศึกษาอบรมขององค์กรส่วนท้องถ่ิน 23 แห่ง หน่วยงานด้านการศึกษา 
ส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง และองค์กรภาครัฐ 28 แห่ง (ACRC, 2021, p. 30)

(3)  การปรับตัวตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การเผยแพร่ความรู้ให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น หรือบันทึกเป็นวีดิทัศน์สำาหรับผู้เข้าร่วมที่จำาเป็น 
ต้องเข้ารับการอบรมแบบพบหน้า ส่วนผู้เข้ารับการอบรมท่ีเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอาจดำาเนินการ 
ผ่านเว็บไซต์ของ ACTI บริการคลาวด์ หรือ Youtube ได้ โดยตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ 
จำานวน 11 ครั้งใน ค.ศ. 2021 สำาหรับกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้อื่น ๆ  ให้เน้นการแสดงและ 
การปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย (ACRC, 2021, p. 31-32) ACTI พิจารณา
แนวทางและรูปแบบการอบรมแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

3.1 เจ้าหน้าที่รัฐ
ACTI จัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐหลายกลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐแรกเข้า เจ้าหน้าที่รัฐ 

ท่ีได้เลื่อนตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู ้บริหารระดับสูงขององค์กร เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ 
การตรวจเงินแผ่นดินและภารกิจส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ 
ท่ีมีความเสี่ยงต่อการทุจริต และผู้ฝึกสอนคุณธรรมจริยธรรม ใน ค.ศ. 2019 มีองค์กรภาครัฐที่ต้อง 
เข้ารับการอบรมตามกฎหมายจำานวนทั้งสิ้น 1,939 แห่ง โดยผู้เข้ารับการอบรมมีอัตราการอบรม 
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ครบถ้วนตามหลักสูตรอยู่ท่ีร้อยละ 93.1 มีการจัดการอบรมแบบพบหน้า จำานวน 16 กิจกรรม 128 
ครั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำานวน 19,684 ราย ใน ค.ศ. 2020 มีการเปิดหลักสูตรผู้นำาด้านคุณธรรม 
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดในยุค Millennials หรือ Generation Y (ซ่ึงหมายถึงผู ้ท่ีเกิดระหว่าง 
ค.ศ. 1981 - 1996) เป็นครั้งแรก โดยประยุกต์ใช้เกมเป็นเครื่องมือของการอบรมให้สอดคล้องกับ 
ความนิยมของผู้รับการอบรม และมีการจัดการอบรมแบบพบหน้าเพิ่มเติม จำานวน 17 กิจกรรม 
170 ครั้ง โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำานวนประมาณ 30,000 ราย (ACRC, 2020b, p. 183)

หลักสูตรการอบรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและ
หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรภาครัฐต่าง ๆ  คือ คอนเสิร์ตคุณธรรม (Integrity Live หรือ Integrity 
Concert) ซ่ึงจัดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 2013 กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมสดที่ทำาให ้
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจปัญหาท่ีเกิดจากการทุจริตและตระหนักถึงค่านิยมการมีคุณธรรมด้วยการ 
เล่าเร่ืองผ่านศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้านและร่วมสมยัของเกาหลใีต้ เช่น การขบัร้องสำาเนยีงเอือ้นแบบเกาหลี
ดั้งเดิมหรือพันโซรี การแสดงระบำาหน้ากากหรือมาดังกึก การวาดทราย เป็นต้น โดย ACTI จะคัดเลือก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบสมัครที่ยื่นเข้ามา ใน ค.ศ. 2019 มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวถึง 44 คร้ัง  
จากการตอบแบบสอบถามในแต่ละปี กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีผู้ประเมินว่าพอใจ 
ถึงร้อยละ 90 (ACRC, 2020b, p. 184)

ACTI ยังมีหลักสูตรการอบรมเพื่อบ่มเพาะผู้ฝึกสอนคุณธรรมจริยธรรมด้วย โดยแบ่งเป็น 
ผู้ฝึกสอนระดับต้น ซึ่งหมายถึง บุคลากรท่ีสามารถเป็นผู้อบรมภายในหน่วยงานของตนเอง จำานวน 
1,978 ราย ผู้ฝึกสอนเชี่ยวชาญที่สามารถให้ความรู้เรื่องระบบ โครงสร้าง และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับ 
การต่อต้านการทุจริตได้ จำานวน 264 ราย และผู้ฝึกสอนระดับสูงซึ่งสามารถให้ความรู้และสร้าง 
ความสำานึกรู้ต่อหลักคุณธรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ จำานวน 38 ราย มีการนำารายชื่อเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของ ACTI (ซึ่งมีเฉพาะภาษาเกาหลี) เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจสามารถมาพิจารณาเชิญ 
ผู้ฝึกสอนที่เห็นว่าเหมาะสมไปเป็นผู้อบรมของหน่วยงานได้ ภายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020  
มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จำานวน 2,280 ราย (ACRC, 2020b, p. 185)

นอกจากการอบรมแบบพบหน้าแล้ว ACTI ยังจัดหลักสูตรการอบรมจำานวนหนึ่งผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 หัวข้ออบรมหลัก เช่น  
ความตระหนักต่อกฎหมายป้องกันการทุจริต การใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและถูกต้องตามทำานอง 
คลองธรรม ความเข้าใจนโยบายคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตของประเทศ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับกฎหมาย Improper Solicitation and Graft Act การเรียนรู้วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริต (Corruption Risk Assessment: CRA) จากกรณีศึกษา เป็นต้น นับตั้งแต่การก่อตั้ง ACRC 
ใน ค.ศ. 2008 มีผู้ผ่านการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์จำานวนประมาณ 960,000 คน และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ใน ค.ศ. 2019 มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ จำานวน 

171,132 ราย ACTI ยังมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานศึกษาอบรมขององค์กรภาครัฐที่มีพันธกิจ 
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ในการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมด้วย เช่น National Human Resources Development, 

Local Government Officials Development Institute, Institute of Justice, Korean National  

Diplomatic Academy เป็นต้น (ACRC, 2020b, p. 185)

เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่เคยเข้าร่วมการอบรมของ ACTI อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน 

ศาลฎกีา รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม ผูพ้พิากษาหัวหน้าศาลแขวงอินชอ็น รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง ประธานคณะกรรมการกำากับการบริการทางการเงิน ผู้อำานวย

การสำานักงานอุตุนิยมวิทยา ผู้อำานวยการสำานักงานควบคุมและป้องกันโรค อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

แห่งชาติช็อนนัม นายกเทศมนตรีนครปูซาน นายกเทศมนตรีนครอุลซัน ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษ

เซจง ศึกษาธิการจังหวัดชุงช็องเหนือ คย็องซังเหนือ คย็องซังใต้ ช็อลลาใต้ ศึกษาธิการนครแทจ็อน  

นครอินช็อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์การบริหารพ้ืนท่ีชนบท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารองค์การ

อาคารสงเคราะห์และชุมชนแห่งกรุงโซล (ACRC, 2020a, p. 78)

ใน ค.ศ. 2021 ACTI กำาหนดแนวทางการอบรมสำาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 

แตกต่างกันไปตามสถานะ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจะเน้นการจัดเวทีหารือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างอิสระมากกว่าการบรรยายโดยวิทยากร การอบรมเจ้าหน้าที่รัฐแรก

เข้าจะเน้นกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยที่เรียกว่า “กิจกรรมเปิดใจ” หรือ “กิจกรรมค้นหาตัวตนคน

ยุค Millennials” ร่วมกับการบรรยายเก่ียวกับกฎหมายต่าง ๆ  มีการใช้เกมตอบคำาถามประกอบบ้าง  

ส่วนการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ได้รับการเลื่อนขั้นหรือตำาแหน่งจะเน้นองค์ความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ

แนวทางการสื่อสารประเด็นคุณธรรม การตอบสนองข้อร้องเรียนที่ผิดปกติและเสี่ยงต่อการกระทำาผิด

กฎหมาย เป็นต้น (Gyoyukgwajeong Sogae-Jeongnyeomgyoyuk Euimuhwa Majchumgyoyuk, 

n.d.) ผู้เขียนมีข้อสังเกตจากการประมวลรูปแบบการอบรมสำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุกกลุ่มเป้าหมาย

ว่า ACTI ให้ความสำาคัญแก่สาระเกี่ยวกับ Improper Solicitation and Graft Act อย่างมาก และ 

ให้นำ้าหนักแก่กิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการบรรยายโดย

วิทยากร

3.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีกกลุ่มที่ ACTI ให้ความสำาคัญอย่างมากและพัฒนา

หลักสูตรการอบรมอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 2018 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ของสภาท้องถิน่ทีใ่สสะอาด ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามเช่ือมัน่ เนือ่งจากผลประเมนิคณุธรรม

ของสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นอยู่ในระดับตำ่าและสมาชิกสภาท้องถ่ินเองก็มักไม่ค่อยใส่ใจเข้าร่วมกิจกรรม

มากนัก เนื้อหาสาระหลักที่ ACTI จัดอบรมให้กลุ่มดังกล่าวคือ กฎหมายเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริตที่จำาเป็นต้องรู้ โดยเฉพาะ Conduct for Local Assemblymen และ Improper Solicitation 

and Graft Act และมีกิจกรรมปฏิญาณตนในฐานะผู้นำาชุมชนด้วย ใน ค.ศ. 2019 ACTI จัดอบรม 
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ให้สภาท้องถิ่น จำานวน 17 แห่ง เช่น เขตบริหารพิเศษกรุงโซล สภาท้องถิ่นจังหวัดชุงช็องเหนือ 

สภาท้องถิ่นเมืองช็อนอัน สภาท้องถิ่นเมืองช็อนจู สภาท้องถิ่นเมืองโพฮัง เขตควันอักในกรุงโซล 

เป็นต้น โดยเขตบริหารพิเศษกรุงโซลเป็นสภาท้องถิ่นแห่งแรกที่ลงนามใน Anti-Corruption and 

Transparency Pact กับ ACRC เพื่อร่วมแสดงเจตจำานงต่อต้านการทุจริตและสร้างวัฒนธรรม 

ความโปร่งใส (ACRC, 2020a, p. 78, ACRC, 2020b, p. 184)

ใน ค.ศ. 2021 ACTI กำาหนดแนวทางการอบรมสำาหรับกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิก 

สภาท้องถิน่ไว้  6 รปูแบบ ได้แก่ ปฏญิญาประชาคม (1 - 2 ชัว่โมง) เสริมสร้างความสามารถด้านคณุธรรม 

(3 - 4 ชั่วโมง) เรียนรู้หลักคุณธรรม (5 - 6 ชั่วโมง) สร้างผู้นำาคุณธรรม (8 ชั่วโมง) อบรมคุณธรรม 

ในวันหยุดราชการ (8 ชั่วโมง) และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (8 ชั่วโมง) โดยหน่วยงานท่ีเข้ารับ 

การอบรมหารือต้องหารือร่วมกับ ACTI ถึงความสอดคล้องของกลุ่มเป้าหมายเสียก่อน จำานวนปกติ 

ที่ ACTI สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มนี้ได้คือ 5 - 100 ราย สาระหรือกิจกรรมที่เป็นพื้นฐาน

ของการอบรมทุกกลุ่มคือ การให้สัตย์ปฏิญาณแก่ประชาคมว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์และ 

มีคุณธรรม แนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำาด้านคุณธรรม การอธิบายหลักการทางกฎหมาย 

ทีเ่ข้าใจยากด้วยกจิกรรมศลิปวฒันธรรมและทอล์กโชว์ ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามกลุ่มท่ีเข้ารับการอบรม 

เช่น การไปวัดเพื่อปฏิบัติสมาธิหรือบำาเพ็ญประโยชน์ การรับชมภาพยนตร์บุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร ์

เป็นต้น ปิดท้ายรายการด้วยการมอบเกยีรตบิตัรและการสะท้อนมมุมองของผู้เข้าร่วมเพ่ือนำาไปปรับปรุง

กิจกรรมต่อไป (Gyoyukgwajeong Sogae-Gigwandaesang Jeongnyeomgyoyuk, n.d.) ดงัหลกัสตูร

การอบรมของ ACTI สำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำาในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  หลกัสตูรการอบรมของ ACTI สำาหรับเจ้าหน้าทีรั่ฐและสมาชกิสภาท้องถิน่ทีจั่ดข้ึนเป็นประจำา

ประเภทการอบรม ชื่อหลักสูตรการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม

การปลูกฝังคุณธรรมสำาหรับ

องค์กรภาครัฐ

(3 หลักสูตร)

หลักสูตรเป็น-อยู่อย่างมีคุณธรรม 

(Integrity Live)

เจ้าหน้าทีร่ฐัทกุคน รวมทัง้หวัหน้า

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับสูง

หลักสูตรการศึกษาเพื่อปลูกฝัง

คุณธรรมท่ีเป็นความร่วมมือกับ

สถาบันอบรมอื่นๆ

เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรอบรมคุณธรรมสำาหรับ

สภาท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
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ตารางที่ 1 (ต่อ) หลักสูตรการอบรมของ ACTI สำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำา

ที่มา: ACRC (2020b, p. 183) ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2020

ประเภทการอบรม ชื่อหลักสูตรการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมที่ปรับให้เข้ากับพันธกิจ
ของหน่วยงานที่จำาเป็นต้องรับ
การอบรมคุณธรรม
(6 หลักสูตร)

หลกัสตูรเพิม่พนูศกัยภาพการเป็น
ผู้นำาด้านคุณธรรม

เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงและผู้บริหาร
สูงสุดของสถานศึกษา

หลักสูตรเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ด้านคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
แรกเข้า

เจ้าหน้าที่รัฐแรกเข้า

หลักสูตรเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ด้านคณุธรรมของเจ้าหน้าทีร่ฐัทีไ่ด้
เลื่อนตำาแหน่ง

เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้เลื่อนตำาแหน่ง

หลักสูตรผู้นำาด้านคุณธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดในยุค 
Millennials

เจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดในยุค
Millennials

หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะ
ในการตอบโต้การทุจริต

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ
ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต

หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคุณธรรม

เจ้าหน้าทีร่ฐัทีร่บัผดิชอบการตรวจ
เงินแผ่นดินและภารกิจส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรภาครัฐ

การพัฒนาผู ้ฝ ึกสอนคุณธรรม
จริยธรรม
(4 หลักสูตร)

หลักสูตรสร้างผู้ฝึกสอนคุณธรรม
จรยิธรรม (ระดบัต้น ระดบัเช่ียวชาญ 
และการอบรมทบทวน)

เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป

หลักสูตรบ่มเพาะผู้ฝึกสอน
คุณธรรมจริยธรรม

ผูฝึ้กสอนคณุธรรมจรยิธรรมทีผ่่าน
การอบรมระดับต้น

ด้านคุณธรรม ด้านคุณธรรม ด้านคุณธรรม

อื่นๆ
(4 หลักสูตร)

หลักสูตรเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ด้านคุณธรรม

เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป

หลกัสตูรสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับ Improper Solicitation 
and Graft Act

เจ้าหน้าที่รัฐ

หลักสูตรสร้างความเข้าใจบทบาท
ของผู้ตรวจการ

ผู ้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบการรับ
เรื่องร้องเรียนในองค์กรภาครัฐ

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของ ACRC

ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ACRC
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3.3 เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากต่างประเทศ
นอกจากการอบรมเจ้าหน้าท่ีรัฐของเกาหลีใต้เองแล้ว ACTI ยังจัดหลักสูตรการอบรม

สำาหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากต่างประเทศตั้งแต่ ค.ศ. 2013 
ในฐานะความช่วยเหลือแบบทางการ (Official Development Assistance: ODA) เพื่อเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการต่อต้านการทุจริตของประเทศกำาลังพัฒนาต่าง ๆ  โดยองค์กรป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของแต่ละประเทศเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้าร่วม แต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 
15 ราย ใน ค.ศ. 2020 มีการจัดอบรมเป็นภาษารัสเซียสำาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางนอกเหนือ
จากภาษาอังกฤษด้วย (ACRC, 2020b, p. 186) ตัวอย่างประเทศที่เคยส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรม เช่น 
สาธารณรัฐอาร์มีเนีย สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิรัก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นต้น (ACRC, 2020a, p. 80)

ACTI  ยงัจดัการอบรมนโยบายต่อต้านการทจุรติตามทีร่ฐับาลประเทศอืน่หรอืองค์การระหว่าง
ประเทศร้องขอด้วย เช่น โครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) เป็นต้น และยังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์นโยบายต่อต้าน 
การทจุริตในระดบัระหว่างประเทศ อาท ิการประเมนิความรเิริม่ด้านการทจุรติ (Corruption Initiative 
Assessment: CIA) และ CRA ให้เข้ากบับรบิทของเกาหลีใต้กบัประชาคมระหว่างประเทศด้วย (ACRC, 
2020b, p. 186)

3.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญในการสร้างความสำานึกรู้เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

ของ ACTI จากการสำารวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกาหลีใต้ต่อปัญหาการทุจริตในเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม ค.ศ. 2012 พบว่า เด็กและเยาวชนเกาหลีใต้ประมาณร้อยละ 40 เห็นว่า 
การเป็นคนรวยสำาคญักว่าการเป็นคนด ี(TI-Korea, 2014) องค์กรภาครัฐโดยเฉพาะ ACRC ตระหนกัถงึ 
ปัญหาดงักล่าว จงึพฒันาหลกัสตูรการอบรมเพือ่ให้เดก็และเยาวชนตระหนกัถงึความหมายของคุณธรรม
และความจำาเป็นที่ต้องมีคุณธรรมนำาชีวิต กิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
คุณธรรม (Program for Integrity Experience) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็น
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น โดยจัดการเรยีนการสอนแบบผู้เรยีนมส่ีวนร่วม 
การแข่งขันโต้วาที และกิจกรรมค่ายคุณธรรม (Camp for a Culture of Integrity) ที่ประกอบด้วย  
การแข่งขันตอบคำาถามวัดความรู ้ตามรายการ Golden Bell Quiz ซึ่งเป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการร้องเพลงแร็ปคุณธรรม 
ใน ค.ศ. 2019 ACTI จดักจิกรรมเสรมิสร้างประสบการณ์คณุธรรม จำานวน 10 ครัง้ และจดัค่ายคณุธรรม 
จำานวน 8 ครัง้ ใน ค.ศ. 2018 ACTI เคยจดัการประกวดวดีทิศัน์ส่งเสรมิคณุธรรมทีโ่รงเรยีนประถมศกึษา
ซันยง เมืองช็อนอัน และโรงเรียนมัธยมศึกษาแมว็อน เมืองซูว็อน และจัดการแสดงหุ่นเชิดสำาหรับเด็ก 
อายุ 5 - 7 ปี ที่ห้องสมุดโอชัง-โฮซู ในเมืองช็องจู และศูนย์การประชุมเซจง ในฐานะกิจกรรมหนึ่งของ
สัปดาห์การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้วย (ACRC, 2019, p. 74, 76)
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ในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของเกาหลีใต้มีการบรรจุสาระเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

และการปลูกฝังคุณธรรมในแบบเรียนด้วยเช่นกัน ในระดับประถมศึกษา ผู้เรียนยังอ่อนวัยเกินไป 

ที่จะเรียนรู้เก่ียวกับคุณธรรมและการทุจริต แบบเรียนประถมศึกษาจึงเน้นการอธิบายองค์ประกอบ 

ของการต่อต้านการทุจริตหรือหลักคุณธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตมากกว่า เช่น ความซื่อสัตย์  

ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ การควบคุมตนเอง ความภูมิใจในตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบต่าง ๆ  ความรักชาติ ความเป็นธรรม จิตวิญญาณของชุมชน หน้าที่พลเมือง เป็นต้น ขณะที่ 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บทเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจะกล่าวลึกลงไปถึงที่มาของปัญหา 

การทจุรติจากทัง้ในระดบัโครงสร้างและปัจเจกบุคคล และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างสงัคม 

ท่ีเป็นธรรม เป็นพลเมอืงทีม่คีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของรัฐด้วยการปฏบิติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

รู้จักกำาหนดสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มุ่งสร้างสังคมในอุดมคติ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นจะเน้นกล่าวถึงผลกระทบของการทุจริต

ต่อสังคมการเมืองโดยรวม ให้คุณค่าแก่คุณธรรมในฐานะทุนทางสังคมอันมีค่า การป้องกันการทุจริต

เป็นพันธกิจของสมาชิกในสังคมทุกคน ปลูกฝังให้นักเรียนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักธุรกิจ

ต้องยึดหลักคุณธรรม แบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังมีการยกข้อความของนักปรัชญา

อย่าง Plato ที่กล่าวถึงผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมสูงส่งด้วย และยังมีการกล่าวถึงตัวอย่างบุคคลต้นแบบ 

ด้านคุณธรรมในประวัติศาสตร์เกาหลีเอง เช่น ช็อง ยัง ยง (Jeong Yak Yong) ฮวาง ฮี (Hwang Hee) 

อิก ซ็อน กวัน (Ik Seon Gwan) นอกจากเนื้อหาสาระแล้ว การปลูกฝังคุณธรรมสำาหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายยังเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาทางแพร่งทางจริยธรรม

ในชีวติประจำาวนั ระดบัความตระหนกัรูเ้รือ่งการทจุรติเฉพาะบคุคล และแนวทางและกลไกการป้องกนั

การทุจริตต่าง ๆ  ด้วย (UNODA, n.d.)

ACTI จัดทำาหลักสูตรท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โดยเฉพาะตั้งแต่ ค.ศ. 2015 โดยส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ  เดินทางไปจัด

กิจกรรมที่สถานศึกษาเป้าหมายเอง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเหล่านั้นเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อสมัคร

เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ัวไปได้ หลักสูตรการอบรมสำาหรับนักเรียนของ ACTI 

ประกอบด้วย

(1) กิจกรรมกลุ่ม (ร้อยละ 50) เช่น ศาลจำาลองในชั้นเรียน การกำาหนดบทบาทสมมติ 

ในสถานการณ์ทางแพร่งทางจริยธรรม การร่วมกันร่างคำาปฏิญาณคุณธรรมของห้องเรียน เป็นต้น

(2)  การเรยีนรูผ่้านเกม (ร้อยละ 25) เช่น เกมปาเป้าปิดตาข้างหนึง่ เกมเคลือ่นย้ายลกูปิงปอง 

เกมเรียนรู้เกี่ยวกับการผูกขาด เป็นต้น

(3)  การนำาเสนอ (ร้อยละ 10)
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(4)  การตรวจสอบภายในความคิดตนเองอย่างละเอียด (ร้อยละ 10) เช่น การเขียนหรือ 

การพูดถึงประสบการณ์ของตนเองหรือครอบครัวเกี่ยวกับการสำานึกรู้ เป็นต้น และ

(5)  การศึกษาผ่านภาพและเสียง (ร้อยละ 5)

กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างดี จากผลการสำารวจความคิดเห็นนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมจำานวน 297 คน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพอใจถึงร้อยละ 92.2 (UNODC, n.d.) ส่วนการอบรม 

สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไปน้ัน ACTI สร้างความเช่ือมโยงกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาครัฐอื่น ๆ  โดยจัดเทศกาลคุณธรรม 

ท้องถิ่นและโครงการการศึกษาตลอดชีวิต และรายการเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ มีการเผยแพร่คลิป 

การบรรยายเร่ือง Integrity to Change the World เป็นเวลา 15 นาท ีทางช่อง CBS ในวนัที ่20 มถินุายน  

ค.ศ. 2019 เพื่อให้เข้าถึงประชาชนท่ัวไป และนำาวีดิทัศน์บันทึกการบรรยายดังกล่าวไปเผยแพร่ซำ้า

ทาง Youtube, Facebook และช่อง CBS โดยมีจำานวนผู้ชมมากถึง 2.6 ล้านคน (ACRC, 2020b,  

p. 187-188)

ACTI ยังพัฒนาเนื้อหาสาระเพื่อสร้างสำานึกรู้ในการต่อต้านการทุจริตรูปแบบอื่น ๆ  อาทิ 

บริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Courseware: MOOC) เกี่ยวกับคุณธรรม 

ค่านิยม และความเป็นธรรมในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายต่อต้านการทุจริตที่จำาเป็นสำาหรับชีวิตประจำาวันของประชาชน เช่น Improper Solicitation 

and Graft Act และ Public Interest Reporters Act เป็นต้น จัดทำาวีดิทัศน์ความยาวประมาณ  

5 - 6 นาที ในชุด  (อ่านว่า ช็อง-ซา-จิน) แปลว่า พิมพ์เขียว ตอนที่ได้จัดทำาและเผยแพร่แล้ว 

ได้แก่ ความสำานึกรู้ในการต่อต้านการทุจริต ความสำาคัญของการเป็นผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต พิบัติภัย

ที่เกิดจากการทุจริต และ 10 เมตรจากรังสีคุณธรรม ACTI ยังผลิตเกมชื่อ Jewel of Faith เพื่อปลูกฝัง 

ค่านิยมการมีคุณธรรมในหมู่เยาวชน เช่น ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามพันธกรณี 

วินัย ความซื่อสัตย์ และความตระหนักในหน้าท่ีต่าง ๆ  เป็นต้น (ACRC, 2020a, p. 82) และมีแผน 

ร่วมมือกับสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำาหนด พร้อมกับร่วมมือกับหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดและ

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น อาทิ National Institute for Lifelong 

Education และ Gyeonggi-do Provincial Institute for Lifelong Learning (ACRC, 2020b, 

p. 188-189) ตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสำานึกรู้ในการต่อต้านการทุจริตโดย ACTI ปรากฏ

ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสำานึกรู้ในการต่อต้านการทุจริตโดย ACTI 

ล�าดับ รูปแบบ เนื้อหาสาระ ค�าอธิบาย

1 วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วีดิทัศน์เรื่องพิมพ์เขียว 

(เริ่มดำาเนินการใน 

ค.ศ. 2019)

วีดิทัศน์ความยาว 5 นาทีเกี่ยวกับการส่งต่อพลัง

และแรงบันดาลใจในการทำาสิ่งดีที่มีขนาดสั้น

และสื่อสารสาระหลักได้อย่างชัดเจน

(จำานวน 4 ตอน)

2 วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา การสนทนาแลกเปล่ียน

ความรู้จากหนังสือที่มี

เนื้อหาเก่ียวกับคุณธรรม 

(เริ่มดำาเนินการใน 

ค.ศ. 2020)

การใช้เนื้อหาในเทพนิยายเพื่อสื่อสารค่านิยม

การมีคุณธรรมสู่เด็กและเยาวชน

(จำานวน 3 เรื่อง)

3 การบรรยายสาธารณะ

เผยแพร่ออนไลน์

MOOC Season 1

(เริ่มดำาเนินการใน 

ค.ศ. 2020)

คลิปการบรรยายและอภิปรายในประเด็น

คุณธรรมกับมนุษยชาติ 

(จำานวน 6 ครั้ง)

4 การบรรยายสาธารณะ

เผยแพร่ออนไลน์

 MOOC Season 2

(เริ่มดำาเนินการใน 

ค.ศ. 2020)

คลิปการบรรยายของชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียง

เพือ่มุง่สร้างสงัคมเกาหลใีสสะอาดไม่มกีารทจุรติ 

(จำานวน 6 ครั้ง)

5 วีดิทัศน์ Book Run-ning Book Running เพื่อศึกษา

สาระเกีย่วกบัหลกัคณุธรรม

(เริ่มดำาเนินการใน 

ค.ศ. 2020)

คลปิการบรรยายของผู้เชีย่วชาญเพือ่สรปุเนือ้หา

สาระจากหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม 

(จำานวน 4 ตอน)

6 การแข่งขันเพื่อสร้าง

เนื้อหาส่งเสริม

หลักคุณธรรม

วีดิทัศน์ บทเพลง กวีนิพนธ์ การแข่งขันประเภทต่างๆ เพื่อสร้างเนื้อหา

ส่งเสริมหลักคุณธรรมใน ค.ศ. 2019 - 2020 

(จำานวน 54 รางวัล)

7 ละครเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ละครส่งเสรมิคณุธรรมเรือ่ง 

Dal-gona (เริ่มดำาเนินการ

ใน ค.ศ. 2020)

การสร้างละครส่งเสริมคุณธรรมสำาหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

(จำานวน 4 ตอน)

ที่มา: ACRC (2021, p. 33) ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021

นอกจากการอบรมแล้ว ACTI ยังประยุกต์ใช้วิธีการอื่น ๆ  ด้วย ได้แก่ การจัดการประกวด
คุณธรรม (Integrity Contest) ประจำาปีตั้งแต่ ค.ศ. 2015 โดยหัวข้อการจัดงานใน ค.ศ. 2019 คือ 
Integrity, Becomes a Daily Life กิจกรรมหลักของงานประกอบด้วยการเขียนเรียงความเกี่ยวกับ
ประสบการณ์คุณธรรมในชีวิตประจำาวัน การจัดทำาวีดิทัศน์ขนาดสั้นประมาณ 5 - 10 นาที ที่สะท้อน
ความคิดของพลเมืองเกาหลีใต้ต่อหลักคุณธรรม การจัดทำาสารคดีเชิงคุณธรรม การร้องเพลงแร็ป 
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ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับคุณธรรม และการประกวดนำาเสนอและตีความคุณธรรมผ่านกวีนิพนธ์ มีผลงาน 
ที่ร่วมส่งเข้าประกวดตามหัวข้อที่กำาหนดจำานวนทั้งสิ้น 1,066 ผลงาน ในจำานวนนี้ มีผู้ส่งเรียงความ 
เข้าประกวดจำานวนมากท่ีสุดถึง 906 ผลงาน มาจากเจ้าหน้าที่รัฐ 747 ผลงาน และประชาชนทั่วไป 
159 ผลงาน รองลงมาคือ การร้องเพลงแร็ป การจัดทำาคลิปขนาดสั้น และการจัดทำาสารคดี ตามลำาดับ 
โดยมีรางวัลสำาหรับผู้ชนะการประกวด จำานวน 50 รางวัล คิดเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 47.1 ล้านวอน 
(หรือประมาณ 1.3 ล้านบาท) (ACRC, 2020a, p. 85; ACRC, 2020b, p. 180) เอกสารแนวนโยบาย
คุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตยังเสนอให้เพ่ิมเติมการจัดทำาการ์ดข่าวหรือเนื้อหาเว็บตูนเพื่อสร้าง
ความสำานึกรู้ในการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกาหล ี
ในการประกวดครั้งต่อไปใน ค.ศ. 2021 ด้วย (ACRC, 2021, p. 35) ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการสร้าง
สำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้โดย ACTI

ตารางที่ 3  แนวทางการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้โดย ACTI

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการศึกษาอบรม รูปแบบ/สื่อการสอน เครือข่าย

1. เจ้าหน้าที่รัฐ 
ทุกระดับและผู้ฝึกสอน
คุณธรรมจริยธรรม

- ความรู้เกี่ยวกับระบบ
โครงสร้าง กฎระเบียบ และ
นโยบายป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตของประเทศ
- การสร้างดุลยพินิจที่เหมาะ
สมและถูกต้องตามทำานอง
คลองธรรม
- การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตจากกรณีศึกษา
- ความสามารถในการปลกูฝัง
คุณธรรมจริยธรรม (กรณี
ผู้ฝึกสอน)

- อบรมแบบพบหน้า
- อบรมออนไลน์
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- วีดิทัศน์ บทเพลง กวีนิพนธ์
- การประกวดแข่งขัน

- หน่วยงานศึกษา
อบรมขององค์กร
ภาครัฐที่มีพันธกิจ
ในการพัฒนาบุคลากร

2. สมาชิกสภาท้องถิ่น - การสร้างความเชื่อมั่น
สำาหรับชุมชน
- กฎหมายเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตที่จำาเป็นต้องรู้

- อบรมแบบพบหน้า
- อบรมออนไลน์

- องค์กรส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตจาก
ต่างประเทศ

- แนวทางการเพิ่มขีดความ 
สามารถด้านการต่อต้านการ
ทุจริต
- ประสบการณ์ของเกาหลีใต้
ในการประยุกต์นโยบายให้
เข้ากับบริบทของประเทศ
นั้น ๆ

- อบรมแบบพบหน้า
- อบรมออนไลน์

- องค์กรภาครัฐในต่าง
ประเทศที่มีพันธกิจ
ในการป ้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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3.5 สรุปแนวทางการสร้างส�านึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตโดย ACTI
  (1) ACTI เป็นองค์กรนำาในการขับเคลื่อนการสร้างสำานึกรู้
  ACTI มีบทบาทที่สำาคัญอย่างยิ่งในการเป็นองค์กรนำาเพื่อสร้างสำานึกรู้ต่อต้านการทุจริต 

ของเกาหลใีต้ ซึง่มทีีม่าจากอำานาจตามกฎหมายทีก่ำาหนดให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ  ต้องจัดให้มกีารศกึษา
อบรม เพื่อต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรอย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมงต่อปี โดยอาจเป็นการฟังบรรยาย  
การใช้สื่อผสมการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา 
เว้นแต่บุคลากรที่เพิ่งเข้าทำางานหรือเพิ่งได้รับการแต่งต้ัง และต้องรายงานผลต่อ ACRC ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

  (2) สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสำานึกรู้ในสังคม
  ACTI ยงัมบีทบาทเชงิรกุในการสร้างเครอืข่ายเพือ่ขบัเคลือ่นการศกึษาอบรมและเผยแพร่ 

องค์ความรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานศึกษาอบรมขององค์กร 
ภาครัฐที่มีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร องค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐในต่างประเทศ
ที่มีพันธกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และมหาวิทยาลัย สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดหรือส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน องค์กรเครือข่ายเหล่านี้มีส่วนสำาคัญในการรักษาความ 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการศึกษาอบรม รูปแบบ/สื่อการสอน เครือข่าย

4. เด็กและเยาวชน - สร้างประสบการณ์ตรงเกีย่ว
กับค่านิยมการมีคุณธรรม
-  ชี้ ใ ห ้ เ ห็ น คุ ณ ค ่ า แ ล ะ
ประโยชน์ของการมีคุณธรรม
- ฝึกการคิดและตัดสินใจที่
เหมาะสมหากเผชิญภาวะ
ทางแพร่ง ทางจริยธรรม

- หลักสูตรทางการของสถาน
ศึกษาต่าง ๆ
- กิจกรรมกลุ่ม
- การโต้วาทีและอภิปราย
- เกม
- การบรรยายพิเศษ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- วีดิทัศน์ บทเพลง กวีนิพนธ์
- ละคร
- หนังสือ

- สถานศึกษาทั้งใน
ระดับประถมศึกษา 
มั ธ ยมศึ กษา  และ
มหาวิทยาลัย
- สถานีวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา
- หน่วยงานที่มีหน้าที่
จัดการศึกษาเพื่อต่อ
ต้านการทุจริต

5. ประชาชนทั่วไป - ค่านิยมการมีคุณธรรมและ
ความสำานึกรู้เพื่อต่อต้าน
การทุจริต
- กฎหมายต่อต้านการทุจริต
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวัน

- MOOC
- การบรรยายพิเศษ
- การประกวดแข่งขัน
- วีดิทัศน์ บทเพลง 
กวีนิพนธ์
- หนังสือ

- สถานีวิทยุโทรทัศน์

ตารางที่ 3  (ต่อ) แนวทางการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้โดย ACTI
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ต่อเน่ืองในการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้ โดยมี ACTI เป็นองค์กรแกนกลาง 
ในการประสานงานด้วย

(3) ออกแบบหลักสูตรและแนวทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรการศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้ของ ACTI มีการออกแบบประเด็น รูปแบบ

และสื่อการสอนให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากต่างประเทศ เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป 
เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีทั้งส่วนที่เป็นการต่อต้านการทุจริตโดยตรง เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่กำากับและเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Act on the Prevention of Corruption, Protection of 
Public Interest Reporters Act และ Improper Solicitation and Graft Act นโยบายของรัฐบาล 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต การสร้างดุลยพินิจท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามทำานอง
คลองธรรม เป็นต้น และการปลูกฝังค่านิยมการมีคุณธรรม เช่น การสร้างประสบการณ์ตรงเก่ียวกับ 
ค่านิยมการมีคณุธรรม การชีใ้ห้เหน็คณุค่าและประโยชน์ของการมคีณุธรรม การฝึกการคดิและตดัสนิใจ 
ที่เหมาะสมหากเผชิญภาวะทางแพร่งทางจริยธรรม เป็นต้น

(4) ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ACTI ได้ปรับแนวทางการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์เป็น 

ส่วนใหญ่ ซึ่งเน้นการจัดทำาบทเรียนที่ผู ้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ยังคง
กระบวนการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ ACTI เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกลุ ่มอยู ่ 
นอกจากนี้ ACTI ยังมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  อย่าง Youtube และ Webtoon ในการเป็นช่องทางสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปด้วย

4. บทเรียนจากเกาหลีใต้ในการสร้างส�านึกรู้เพื่อมุ่งสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของไทย
แนวทางการสร้างสำานกึรูเ้พือ่ต่อต้านการทจุรติของเกาหลใีต้ โดยเฉพาะกรณกีารศกึษาอบรม

และเผยแพร่องค์ความรู้ของ ACTI มีบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดทิศทาง นโยบาย และ
มาตรการที่จำาเป็นของไทยในการมุ่งสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ดังนี้

4.1 บทบาทน�าของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.)

ในด้านหลกัการ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 กำาหนดหน้าท่ีของรัฐ 
ในการ “ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และให้ความรูแ้ก่ประชาชนถึงอนัตรายท่ีเกดิจากการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด” (สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ สำานักต้านทุจริตศึกษา, 2563ข, หน้า 9) ในระดับรองลงมา มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 
เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ได้นำาเสนอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยประสานงานกับสำานักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด ดังนั้น ในแง่ของหลักการ จึงกล่าวได้ว่า  
สำานักงาน ป.ป.ช. คือผู้ได้รับมอบหมายบทบาทนำาในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำานักต้านทุจริตศึกษา, 2563ก, 
หน้า 4)

ในด้านการเป็นผู้ขับเคลื่อนการปฏิบัติ รายงานการกำากับติดตามการนำาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ สำานักต้านทุจริตศึกษา, 2563ก, หน้า 6-9) แสดงถึงแนวโน้มท่ีดีในการเป็นผู้ม ี
บทบาทนำาของสำานักงาน ป.ป.ช. ที่สามารถส่งเสริมการนำาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน 
สถานศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชนได้ถึงร้อยละ 94.83 สอดแทรกในการฝึกอบรมในกลุ่มทหารและตำารวจ
ได้ทั้งหมด และสร้างโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตได้ในทุกจังหวัด ส่วนการสร้างวิทยากรสำาหรับบุคลากร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจกับการนำาหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด (Youngster with good heart)” ไปใช้ 
ในระดับอุดมศึกษานั้นแม้จะยังไม่ได้ตามเป้าหมายครบถ้วนทั้งหมด แต่ก็มีแนวโน้มการนำาไปใช้ท่ี 
กว้างขวางขึน้ จงึอาจสรปุได้ว่า บทบาทนำาของสำานักงาน ป.ป.ช. ของไทยนัน้อยู่ในระดบัเดยีวกนักบัเกาหลใีต้ 
ในด้านการขับเคลื่อนการศึกษาอบรมเพื่อสร้างสำานึกรู้ต่อต้านการทุจริต

4.2 การสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างส�านึกรู้ในสังคม
สำานกังาน ป.ป.ช. สร้างปฏสิมัพนัธ์กบัหน่วยงานเครือข่ายทีเ่ป็นองค์กรหลักในการขบัเคล่ือน

การศึกษาไทยทุกระดับต้ังแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เช่น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เป็นต้น และหน่วยงานด้านการศึกษาของทหารและตำารวจ ได้แก่ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารทั้งสามเหล่าทัพ และกองบัญชาการศึกษา สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ (สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำานักต้านทุจริตศึกษา,  
2562, หน้า 7) โดยเชิญเข้ามาร่วมจัดทำาหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ นอกจากองค์กรภาครัฐ 
ทีร่่วมงานกับสำานักงานฯ ในการขบัเคลือ่นการสร้างสำานกึรูใ้นสงัคมไทยแล้ว ยงัมอีงค์กรภาคประชาสงัคม 
ท่ีมีบทบาทในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง เช่น สมาคมสื่อช่อสะอาด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นต้น ซ่ึงเป็นการสร้างสำานึกรู้ในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
อย่างไรก็ดี สำานักงานฯ อาจพิจารณาสร้างเครือข่ายกับส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นกลุ่มทางสังคมหนึ่งที่ม ี
ความสำาคัญอย่างยิ่งในการเป็นช่องทางเผยแพร่และสื่อสารประเด็นต่าง ๆ

4.3 การออกแบบหลักสูตรและแนวทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากการออกแบบหลักสูตรและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างสำานึกรู้ในการต่อต้าน 

การทุจริตของไทยมีหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เนื้อหาที่ม ี
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จึงค่อนข้างตรงกับโจทย์หรือปัญหาหลักที่หน่วยงานเหล่านี้ต้องการแก้ไข ซึ่งปรากฏในหัวข้อหลักทั้ง 
4 วิชา ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต (STRONG) และพลเมืองและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำานักต้านทุจริตศึกษา, 
2563ข, หน้า 7-8) เนือ้หาเหล่านีส้อดคล้องกบัเนือ้หาสาระในหลกัสตูรการอบรมทีด่ำาเนนิการโดย ACTI 
และหลักสูตรภาคบังคับของสถานศึกษาในเกาหลีใต้เช่นกัน

ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางการสร้างบุคลากรที่สามารถนำาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ต่อไปได้ 
ของสำานกังาน ป.ป.ช. นัน้ เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมแล้ว ซ่ึง ACTI ยงัคงหลกัสูตรนีไ้ว้ถงึขณะนี ้อย่างไรกดี็ 
รายงานการกำากับติดตามการนำาหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำานักต้านทุจริตศึกษา, 2562,  
หน้า 8-9) สะท้อนปัญหาและอุปสรรคบางประการ ซ่ึงส่วนมากไม่ใช่ปัญหาของสำานักงานฯ หรือ
หลักสูตรเอง เช่น สถานศึกษาขาดอัตราครูผู้สอนและสื่อการสอน ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ไม่มีการประยุกต์หรือปรับใช้เนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ขาดวิทยากรท่ีมีองค์ความรู ้
และประสบการณ์เพียงพอในการอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการและทหารตำารวจ เป็นต้น 
ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขและพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งสำานักงาน ป.ป.ช. ได้ใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อรับทราบและจัดการปัญหาต่าง ๆ  ดังที่กล่าวมา

4.4 การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
ผู้เขียนเห็นว่า แนวทางการสร้างสำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตของไทยดำาเนินไปในทิศทาง 

ที่ใกล้เคียงกับเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคู่เทียบอย่างมาก แม้ว่า ACTI ของเกาหลีใต้นั้นเริ่มดำาเนินการสร้าง 
สำานึกรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตมาก่อนไทย อย่างไรก็ดี ประเด็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและ
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  นั้น เป็นเรื่องท่ีสำานักงาน ป.ป.ช. ของไทยยังสามารถเรียนรู้และนำาประสบการณ ์
ของเกาหลีใต้มาปรับใช้ได้อีกมาก โดยเฉพาะการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ประชาชนไทยทุกช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงสื่อต่าง ๆ  ได้ตามท่ีต้องการ ด้านหนึ่งก็เป็นความท้าทายที่สำานักงาน ป.ป.ช. อาจต้องติดตาม 
การเคลื่อนไหวของข้อมูลในพื้นท่ีสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  มากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นมุมมองเชิงบวกหรือเป็น 
ทัศนะวิพากษ์ต่อการทำางานของสำานักงาน ป.ป.ช. แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสให้สำานักงาน ป.ป.ช. 
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายและมีขนาดใหญ่กว่าเดิมได้เช่นกัน

ข้อเสนอของผู้เขียนคือ สำานักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณานำาเสนอสาระเกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตที่สำาคัญต่อชีวิตประจำาวันของประชาชนทุกช่วงวัยและสามารถเข้าถึง 
ได้ง่าย เช่น การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกบัผลประโยชน์ส่วนตัว การตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
ในสถานการณ์ทางแพร่ง ทางจริยธรรม แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยทุกช่วงวัย 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ความสำาคัญของการเป็นประเทศใสสะอาดทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต
ทุกรูปแบบสำาหรับประชาชนไทยทุกคน เป็นต้น โดยปรับประยุกต์ใช้เนื้อหาที่มีอยู่แล้วและนำาเสนอ 
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ผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ สำานักงาน ป.ป.ช. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มาก
ที่สุด เช่น จัดประกวดแข่งขันผลิตเน้ือหา จัดทำาหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เรียนรู ้
ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อสร้างความสำานึกรู้ในระดับฐานรากเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

5. บทสรุป
การสร้างสำานึกรู ้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้มีปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสำานึกรู ้ 

เพื่อต่อต้านการทุจริต ได้แก่ เจตจำานงทางการเมืองของรัฐบาลและบทบาทของภาคประชาสังคม และ
มีแนวทางที่สำาคัญ อาทิ บทบาทของ ACTI ในการเป็นองค์กรนำาการขับเคลื่อน การสร้างเครือข่ายร่วม
กบัภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสำานึกรู้ การออกแบบหลักสตูรและแนวทาง
การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและสื่อออนไลน ์
ต่าง ๆ  ซึ่งแนวทางเหล่านี้เป็นบทเรียนท่ีมีประโยชน์ในฐานะคู่เทียบที่เหมาะสมสำาหรับการสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตของไทย ผลการศึกษาพบว่า การดำาเนินงานของไทยในการจัดทำาหลักสูตร 
การศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนั้นมีความใกล้เคียงกับแนวทางของเกาหลีใต้อย่างมาก และมีแนวโน้ม
เข้าถงึกลุม่เป้าหมายในจำานวนมากข้ึน มเีพยีงการจดัทำาสือ่ทีเ่ข้าถงึประชาชนทกุช่วงวยัทียั่งเป็นประเด็น
สำาคัญที่ไทยต้องเรียนรู้จากเกาหลีใต้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ในเชิงลึกและเชิงกว้างมากขึ้น โดยอาจพิจารณา
แนวทางการสร้างสำานึกรู ้เพื่อต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้จากกรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษา 
ภาคบังคับและการศึกษาตลอดชีวิต หรือพิจารณากรณีศึกษาของประเทศ/ดินแดนอื่น ๆ  อย่างสิงคโปร์
และฮ่องกง ซึ่งเป็นคู่เทียบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ด้วย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ การเปิดรับ

สื่อประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรของสำานักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้
สำานักงาน ป.ป.ช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบสำาหรับการประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำานักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำาหรับการวิจัยในเรื่องนี้ ได้ทำาการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำานวน 359 คน โดยผลการศึกษาวิจัย พบว่า ข้าราชการ
และลกูจ้างสำานกังาน ป.ป.ช. จะมกีารเปิดรบัสือ่ประชาสมัพันธ์และมีความพงึพอใจต่อสือ่ประชาสมัพนัธ์
ทางสื่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นสื่อสมัยใหม่ที่เข้าถึงง่ายที่สุด และเป็นยุคของข่าวสาร  
ทำาให้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น เมื่อข้าราชการและลูกจ้างสำานักงาน ป.ป.ช. มีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์มากข้ึนเพียงใด ก็จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และ 
เมื่อมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์มากข้ึน ก็จะทำาให้มีการรับรู้ภาพลักษณ์เพิ่มมากขึ้นไปด้วย 
สำาหรบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์นัน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแยกเป็นด้านค่านยิมและด้านภารกจิ 
พบว่า มีการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านค่านิยม คือ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านเป็นธรรม และด้านมืออาชีพ  
ส่วนด้านภารกิจ คือ ด้านป้องกันการทุจริต ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน 
และหนี้สิน และด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

ค�าส�าคัญ: การรับรู้ ภาพลักษณ์ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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Abstract
This research objectives to study the relevance between image perception,  

exposure to public relations media and satisfaction on public relations media of  
the ONACC personnel so that the ONACC can use it as supporting information  
for public relations and as a guideline to improve efficiency in enhancing a good  
image for the ONACC.

This research was conducted in 2019 using quantitative research methods. 
The data collection tool was a survey questionnaire of 359 people. The study result 
revealed that the government officials and employees of the ONACC were exposed  
to public relations media, and the channel which they were the most satisfied with  
was the internet. The reason is that the internet is the most accessible modern  
forum which promptly keeps people up-to-date in the age of news. Therefore,  
the higher exposure to public relations media contributes to the raise in perception  
toward the ONACC’s image, and such perception will also increase when those  
personnel are more satisfied with the public relations media. According to the research,  
the overall image perception, which is categorized into two aspects namely the core  
value and the function, is moderate in this regard, the study found that the image  
perception towards the core value included honesty, fairness and professionalism, 
while that of the function aspect covered prevention of corruption suppression  
of corruption, inspection of assets and liabilities, fostering of international cooperation.

Keywords: Perception, Image, Office of the National Anti-Corruption Commission

1. บทน�า
ปัจจุบันภาพลักษณ์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จและความอยู่รอด

ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากองค์กรหรือหน่วยงานใดมีภาพลักษณ์ท่ีดี ประชาชน 
จะเกิดความเสื่อมใสศรัทธา ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานนั้น ๆ  ก่อให้เกิด 
ความราบรื่นในการดำาเนินงานและความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานนั้น ซึ่งในทางตรงข้าม 
หากหน่วยงานใดมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ มีชื่อเสียงเสื่อมเสีย ประชาชนก็จะไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อถือ 
 เกดิความระแวงสงสยั หรอืเกลยีดชงัหน่วยงานนัน้ไปในทีส่ดุ ซึง่ผลทีต่ามมาคอื หน่วยงานหรอืองค์กรนัน้ ๆ  
ย่อมประสบอุปสรรคนานาชนิดในการปฏิบัติงาน และหากปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการแก้ไข หน่วยงานหรือ
องค์กรนั้นจะไม่สามารถอยู่รอดได้ (สติมา  ศรีนคร, 2552)

การสร้างภาพลักษณ์มีส่วนเสริมสร้างให้หน่วยงานสถาบันหรือองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี 
ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเช่ือถือ ความศรัทธาที่มีต่อหน่วยงาน  
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สถาบันหรือองค์กรนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนได้รับด้วย อาจจะเป็น 
ความประทับใจท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระทำาขององค์กรนั้น ซ่ึงบุคลากร 
ในองค์กรนั้น ถือเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างสรรค์และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ก่อนที่จะถูก 
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนและสังคมภายนอก ดังนั้น การดำาเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างขึ้นได้ด้วย 
ความจริงใจ ถูกต้อง อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ (ศุภกิจ  ภาวิไล, 2560)

การศึกษาเรือ่งภาพลกัษณ์ไม่ได้ศกึษาเพยีงแค่ในวงการธรุกิจเท่านัน้ แต่ในหน่วยงานราชการ
ก็ได้ให้ความสนใจเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน เน่ืองจากภาพลักษณ์ขององค์กรมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ต่อความสำาเร็จขององค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรได้รับความสนใจจากสาธารณชนและมวลชนมากขึ้น  
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อสารมวลชนจะทำาให้คนในสังคมต่าง ๆ  รับทราบ
ถึงเหตุการณ์และข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ทุกคนต้องการรับรู้และมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ถ้าองค์กรใดมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจและการสนับสนุนร่วมมือให้องค์กรนั้นประสบความสำาเร็จได้ แต่ถ้าองค์กรใด 
มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีย่อมได้รับการต่อต้าน ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงขององค์กร 
หากมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีแม้มวีกิฤตการณ์เกดิข้ึน องค์กรจะสามารถแก้ไขได้ง่าย (ตราจติต์  เมอืงคล้าย, 2556)

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)  
เป็นหน่วยงานหลักที่ดำาเนินการขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศด้วยความเป็นมืออาชีพ  
และได้รบัความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน คอยสอดส่อง ตรวจสอบ และนำาผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมอืง  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชัน มีพฤติกรรมที่ส่อถึงความรำ่ารวยผิดปกติ  
หรือใช้อำานาจในทางที่มิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
และพวกพ้อง ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นองค์กรหลักในด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติทีไ่ด้รบัการยอมรับและเชือ่มัน่ท้ังในและต่างประเทศ มีหน้าทีส่่งเสรมิสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วน
ในสังคมมีค่านิยมเกี่ยวกับการซื่อตรง มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต กระตุ้น 
ให้สังคมเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง พร้อมกับการพัฒนากลไกการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์ 
การทุจริตที่เปล่ียนแปลงไป ส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตที่เข้มแข็ง รวมถึงบูรณาการร่วมมือกับภาคีพันธมิตร เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 
ร ่วมกันขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร ์ชาติว ่าด ้วยการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พัฒนาให้เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการที่ดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี มีระบบ 
การทำางานและฐานข้อมูลท่ีทันสมัย รวดเร็ว เท่าทันสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบริหารการสื่อสาร โดยใช้สื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
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ประสทิธิภาพในการสือ่สารสำานกังาน ป.ป.ช. ในฐานะทีม่หีน้าทีแ่ละอำานาจโดยตรงเกีย่วกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดข้ึน รวมถึง 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้  
ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและสาธารณชน  
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เพราะถ้าประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบ 
ที่เกิดจากการทุจริตแล้ว การท่ีจะปรับเปลี่ยนแนวความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมคงจะไม่เกิดขึ้น  
ดังนั้น จึงจำาเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อเป็น 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูลท่ีถูกต้องต่อสาธารณชน เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ ค่านิยม 
องค์กร และผลการดำาเนินงานต่าง ๆ  รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และศรัทธา เพื่อทำาให ้
สาธารณชนและกลุ ่มเป้าหมายขององค์กรให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำานักงาน ป.ป.ช.  
ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำา และ 
ลูกจ้างชั่วคราวของสำานักงาน ป.ป.ช. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และ
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งบทบาทของการสื่อสารตามท่ีกำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่า การขับเคลื่อนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้าน 
การทุจริตในระยะต่อไป ควรมีทิศทางการพัฒนาท่ีสำาคัญ คือ ต้องให้ความสำาคัญกับการบูรณาการ 
งานสื่อสารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เครือข่ายงานสื่อสาร การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสื่อสารของสำานักงานให้มีประสิทธิภาพ  
รวมถงึบคุลากรด้านประชาสมัพนัธ์ มคีวามเป็นมอือาชพี และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของสำานกังาน ป.ป.ช.

ดงันัน้ จงึเหน็ได้ว่าภาพลกัษณ์ทีด่มีาจากการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ทีม่ปีระสิทธภิาพ
ทั้งในส่วนของการสื่อสารภายในองค์กร โดยการสร้างแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อถือ และ 
ความเชื่อมั่นในองค์กรของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และในส่วนของการสื่อสาร
ภายนอกองค์กรที่เสริมสร้าง ความเชื่อมั่น ศรัทธา ความประทับใจแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี เช่น สือ่มวลชน ประชาชน เป็นต้น โดยจะเหน็ได้ว่า ภาพลกัษณ์นัน้มคีวามสำาคญัเป็นอย่างมาก 
ต่อองค์กร ท่ีจะช่วยสร้างเสริมความสำาเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงต้องสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการรับรู้ของบุคลากรภายในองค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนท่ัวไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรของสำานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นบุคลากรภายในนั้น  
จะเป็นผู้นำาเอาแนวทางการดำาเนินงาน มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระเบียบ 
และข้อกฎหมายด้านการต่อต้านการทุจริต การตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมถึงด้านการสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไปเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากผลการดำาเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และด้วยเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน 
ป.ป.ช. นั้น ถือได้ว่าเป็นสื่อบุคคลที่ดีที่สุดท่ีจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกเกี่ยวกับ
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สำานกังาน ป.ป.ช. ไปสูก่ลุม่เป้าหมายภายนอกได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ หากเจ้าหน้าทีข่องสำานกังาน ป.ป.ช. 
มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำานักงาน ป.ป.ช. แล้วนั้น ย่อมจะทำาให้กลุ่มเป้าหมายภายนอก เช่น ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ต่างเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำานักงาน ป.ป.ช. ได้เป็นไปในทางบวก

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ 

ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช.
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์

ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช.
2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์กับการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช.

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น

ลักษณะทางประชากร

- เพศ

- อายุ

- การศึกษา

- ระดับตำาแหน่ง

- รายได้ต่อเดือน

การรับรู้ภาพลักษณ์ของส�านักงาน ป.ป.ช.

1) ด้านค่านิยม

 - ด้านความซื่อสัตย์

 - ด้านเป็นธรรม

 - ด้านมืออาชีพ

2) ด้านภารกิจ

 -  ด้านป้องกันการทุจริต

 -  ด้านการปราบปรามการทุจริต

 - ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

 - ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความพงึพอใจต่อสือ่ประชาสมัพนัธ์

- สื่ออินเทอร์เน็ต

-  สื่อวิทยุกระจายเสียง

-  สื่อบุคคล

-  สื่อสิ่งพิมพ์

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวแปรตาม
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4. ขอบเขตการวิจัย
มีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมดังต่อไปนี้
4.1 เนื้อหาที่ศึกษา: การรับรู้ของบุคลากรต่อภาพลักษณ์ของสำานักงาน ป.ป.ช.
4.2 เป็นการศึกษาบุคลากรของภาพลักษณ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. ทุกระดับในช่วงปี 2562 

เท่านั้น

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความถี่ในการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ 

สำานักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ  ได้แก่
	 	 สือ่อินเทอร์เนต็	ได้แก่ สือ่อนิเทอร์เนต็ภายในหรอือนิทราเนต็ สือ่อินเทอร์เนต็ภายนอก 

หรือเวบ็ไซต์ของสำานักงาน ป.ป.ช. และสือ่สงัคมออนไลน์ ประกอบด้วย ไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) 
และยูทูบ (YouTube)  

 	 สื่อวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ รายการเสียงตามสายสำานักงาน ป.ป.ช. รายการภารกิจ
พิชิตโกง รายการ ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง และรายการ ป.ป.ช. พบประชาชน 

 	 สื่อบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรของสำานักงาน ป.ป.ช.
	 	 สื่อสิ่งพิมพ์	 ได้แก่ สมุดประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน ไดอารี่) วารสารสุจริต บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และรายงานประจำาปี
5.2 การรบัรูภ้าพลกัษณ ์หมายถงึ ความรู้สกึนกึคดิทีเ่กดิขึน้ในจติใจของบคุลากรสำานกังาน 

ป.ป.ช. อันเกิดจากประสบการณ์การรับรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริง และได้ประเมินค่าคุณค่าที่มีต่อ
สำานักงาน ป.ป.ช. ในด้านค่านิยม และด้านภารกิจ

	 	 ด้านค่านิยม หมายถึง แนวคิด แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ  ท่ีบุคลากรในสำานักงาน ป.ป.ช. 
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านเป็นธรรม และด้านมืออาชีพ

	 	 ด้านภารกิจ หมายถึง หน้าที่และอำานาจของสำานักงาน ป.ป.ช. ที่ต้องดำาเนินการ ได้แก่ 
ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และ
ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.3 ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวก 
หรือทางลบของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. ที่มีภาพลักษณ์ต่อสำานักงาน ป.ป.ช.

5.4 ลักษณะทางประชากร หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของคน ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน 
ในแต่ละคน วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการวเิคราะห์ผูร้บัสาร ทีป่ระกอบไปด้วยคนจำานวนมาก กค็อื การจำาแนก 
ผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม ๆ  ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ  
สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซ่ึงคณุสมบติัเหล่านีล้้วนแล้ว 
แต่มีผลต่อการรบัรู้ การตคีวาม และการเข้าใจในการสือ่สารทัง้สิน้ (กติมิา  สรุสนธ,ิ 2541, หน้า 15 - 17)
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5.5 บุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช.  
จากส่วนราชการท้ังหมด 119 สำานัก 1 สถาบัน และ 2 กลุ่มงาน ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562  
จำานวน 3,554 คน

6. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
6.1  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ้ เป็นกระบวนการท่ีมนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

โดยสมัผสัผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า โดยรวมกบัประสบการณ์ในอดีต ท้ังนี ้การรับรู้ถือเป็นพ้ืนฐานสำาคญั 
ของการสือ่สารสำาหรบัมนษุย์และเป็นปัจจยัทีส่ำาคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพด้านการส่ือสารของมนษุย์
อีกด้วย (วิชุดา จรูญรัตนกุล, 2555)

6.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ตามแนวความคิดของโจเซฟ ที แคลปเปอร์  
(Klapper, 1960, p. 19-25) กล่าวว่ากระบวนการการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

  (1) การเลือกใช้หรือเลือกเปิดรับ โดยบุคคลจะเลือกรับข่าวสารจากแหล่งข่าว 
ตามความสนใจ และความต้องการของตนเอง

  (2) การเลือกให้ความสนใจ คือ บุคคลจะมีแนวโน้มท่ีจะเลือกให้ความสนใจสารจาก
แหล่งข่าวใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจ เพื่อสนับสนุนทัศนคติ และความเชื่อ
ดั้งเดิมของตน และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว

  (3) การเลือกรับรู้หรือตีความ เมื่อเลือกรับส่ือตามความเชื่อหรือประสบการณ์เดิม 
โดยไม่สนใจเนื้อความในสารที่ขัดแย้งกัน หรือไม่สอดคล้องกับความคิดของตน เนื่องจากการรับสาร 

ที่ไม่สอดคล้องกับผู้รับสาร จะทำาให้ผู้รับสารเกิดความไม่พอใจ และเมื่อข่าวสารที่ได้รับมาใหม่มีความ
ขดัแย้งกบัความเชือ่เดมิ บคุคลนัน้กจ็ะมกับดิเบอืนข่าวสารนัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเชือ่ของตนเอง

  (4) กระบวนการเลือกจดจำา คือ บุคคลจะจดจำาเน้ือหาสาระในส่วนท่ีตรงกับ 
ความคดิเหน็ของตนเอง และใช้เกบ็ไว้เป็นประสบการณ์ เพ่ือนำาไปใช้ในโอกาสต่อไป และจะลืมข่าวสาร
ที่ไม่ตรงกับความสนใจของตน

6.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์ คือ การรับรู้และความประทับใจต่อองค์กร  
โดยเป็นการตีความหมายและกระบวนการรับรู้ข้อมูล ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารเอกลักษณ์ขององค์กร 
ที่รวมถึงพฤติกรรม สัญลักษณ์ และการสื่อสารทุกอย่างในองค์กรเป็นภาพลักษณ์รวม เสมือนการสร้าง 
ความประทับใจแรกพบ ท้ังอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ ที่องค์กรได้สื่อออกไปสู่กลุ่มผู้รับสารทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร (กิตาวี  ศุภผลศิริ, 2560)

6.4 แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกบัการสือ่สารองค์กร เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2010)
ให้ความหมายของการสื่อสารองค์กร (Organizational Communication) หมายถึง กระบวนการ
สื่อสารระหว่างบุคคลผู้ส่งสาร ได้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับสาร เพื่อถ่ายทอดหรือโยกย้ายข้อมูลข่าวสาร 
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จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง โดยทำาการใส่รหัส (Encoding) หรือสัญลักษณ์ (Symbols) ซึ่งอาจจะอยู่ 
ในรูปของการส่ือสารด้วยวาจาและไม่ใช่วาจา แล้วทำาการถอดรหัส (Decoding) โดยการแปล 
ความหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ในข่าวสารตามความเข้าใจของผู้รับสาร ซ่ึงการแปลข่าวสารขึ้นอยู่กับ 
ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ และระบบวัฒนธรรมของสังคมของทั้งผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสาร และ 
มีการป้อนกลับ (Feedback) เป็นการส่งข่าวสารจากผู้รับข่าวสารกลับไปยังผู้ส่งสาร

6.5 แนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ์ คือ การประชาสัมพันธ์เป็นการพยายามที่จะม ี
การวางแผนและเป็นการกระทำาที่ต่อเนื่องในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย โดยการกระทำาสิ่งที่ดี มีคุณค่าให้กับสังคม เพ่ือให้ประชาชนเหล่านี้เกิดทัศนคติที่ดี 
ต่อหน่วยงาน กิจกรรม และบริการหรือผลผลิตของหน่วยงานนี้ และได้รับการสนับสนุนและร่วมมือที่ดี
จากประชาชนเหล่านี้ในระยะยาว (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2551)

6.6 แนวคิดเกี่ยวกับชื่อเสียงองค์กร หมายถึง ผลการดำาเนินงานและผลงานในอดีต 
ที่ผ่านมาขององค์กรที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ความสามารถขององค์กรในการมีผลประกอบการที่ดี  
ให้ผลประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือรายงานผลการดำาเนินงาน 
ขององค์กรทีป่รากฏในใจของสาธารณชน ซึง่มมุมองนีก้ล่าวถงึระยะเวลาของการเกดิชือ่เสียงว่าจะต้องใช้ 
เวลายาวนานในการสั่งสมประสบการณ์ที่มีต่อองค์กรจึงจะเกิดเป็นชื่อเสียง (รุ่งนภา พิตรปรีชา, 2557)

7. วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) 
7.1 ประชากร คือ ข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. จำานวนทั้งสิ้น 3,554 คน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562) ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจตามโครงสร้างของสำานักงาน ป.ป.ช.  
จำานวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่มที่ 1  หน่วยงานที่ขึ้นตรงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  กลุ่มที่ 2  กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต 
  กลุ่มที่ 3  กลุ่มภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน 
  กลุ่มที่ 4  กลุ่มภารกิจไต่สวนการทุจริต 
  กลุ่มที่ 5  กลุ่มภารกิจอำานวยการยุติธรรม 
  กลุ่มที่ 6  กลุ่มภารกิจสนับสนุน 
  กลุ่มที่ 7  กลุ่มภารกิจปฏิบัติการหน้าที่ 
7.2 กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 359 คน ซึ่งได้จากการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro  

Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยกำาหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5%
7.3 เครื่องมือท่ีใช้ในสำารวจครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออก 5 ตอน  

ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. (แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ช่องทางการเปิดรบัสือ่ และความถีใ่นการเปิดรับส่ือ) ความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์ของสำานกังาน 
ป.ป.ช. การรับรู้ภาพลักษณ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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7.4 การทดสอบเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
   (1) การตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำาแบบสอบถาม 

ท่ีสร้างขึ้นให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง  
จากนั้นได้ปรับข้อคำาถาม เนื้อหา และข้อความตามที่ผู ้เช่ียวชาญแนะนำา แล้วจึงนำาไปทดลองใช้  
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน 

  (2) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข 
ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ตวัอย่าง จำานวน 30 คน เพือ่หาคณุภาพรายข้อ (Item Total Correlation)  
และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ในแต่ละส่วน โดยการคำานวณค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟา (Cronbach’s 
Alpha) โดยใช้สูตรการคำานวณ ดังนี้

   Cronbach’s Alpha = 1+(k-1)r
kr

   โดยที่  k = จำานวนคำาถาม 

      r = ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
        ระหว่างคำาถามนั้น ๆ

  ผูว้จิยัได้นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัข้าราชการและลกูจ้างของสำานกังาน 
ป.ป.ช. ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในการวิจัย จำานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability Test) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
ของเครื่องมือ ดังนี้ 

  ความถี่ในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. มีค่าความเชื่อมั่น  
(Reliability) เท่ากับ 0.896

  ความพึงใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ 0.834

  การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. มค่ีาความเชือ่มัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.978
7.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยเป็นการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง  
โดยใช้วธีิการสุม่ตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภมูิ 
(Stratified Sampling) โดยใช้สูตร

จำานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม = จำานวนประชากรในกลุ่ม x จำานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

จำานวนประชากรทั้งหมด
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โดยดำาเนินการเก็บรวบรวมจากข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค จำานวน 359 ชุด ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

7.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  7.6.1 ทำาการวเิคราะห์ความคดิเหน็เกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไป การเปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ภาพลักษณ์ ได้แก่ แจกแจงความถ่ี (Frequency  
Distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)

  7.6.2 ทำาการเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบุคลากร 
ใช้สถิติ Independent t-test และ ANOVA

  7.6.3 ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อทำาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ต่อสื่อประชาสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์

8. ผลการศึกษา
การสำารวจการรับรู้ของบุคลากรต่อภาพลักษณ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. โดยเก็บข้อมูลจาก

ข้าราชการ และลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. จำานวน 359 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ด้านเพศ คือ เพศหญิงมากที่สุด จำานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 

รองลงมาคือ เพศชาย จำานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 ด้านอายุ คือ ช่วงอายุมากที่สุด คือ 
อายุ 36 - 45 ปี จำานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10 รองลงมาคือ อายุ 25 - 35 ปี จำานวน 121 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.70 และน้อยที่สุด คือ อายุ 46 - 55 ปี จำานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20  
ด้านระดบัการศกึษา คอื ปรญิญาโทมากท่ีสดุ จำานวน 198 คน คดิเป็นร้อยละ 55.20 รองลงมาคอื ปรญิญาตร ี

ตารางที่ 1 จำานวนตัวอย่างจากการสุ่มในแต่ละกลุ่มภารกิจ

ล�าดับ กลุ่มภารกิจ
จ�านวน

ประชากร (คน)

จ�านวน

ตัวอย่าง (คน)

1 หน่วยงานที่ขึ้นตรงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 175 18

2 กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต 190 19

3 กลุ่มภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน 260 26

4 กลุ่มภารกิจไต่สวนการทุจริต 405 41

5 กลุ่มภารกิจอำานวยการยุติธรรม 206 21

6 กลุ่มภารกิจสนับสนุน 353 36

7 กลุ่มภารกิจปฏิบัติการหน้าที่ 1,965 198

รวม 3,554 359
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จำานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และน้อยที่สุด คือ ปริญญาเอก จำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.60 ด้านระดบัตำาแหน่ง ค ือ ระดับ 4 - 6 มากทีส่ดุ จำานวน 190 คน คดิเป็นร้อยละ 52.90 รองลงมาคอื  
ระดับ 7 ขึ้นไป จำานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และน้อยที่สุด คือ ลูกจ้าง จำานวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ ระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท มากที่สุด  
จำานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมา คือระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท จำานวน 101 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.10 และน้อยที่สุด คือ ระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท จำานวน 39 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.90

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ช่องทางการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. พบว่า มีการเปิดรับ 

สื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. คือ สื่ออินเทอร์เน็ต มากที่สุด จำานวน 308 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.80 รองลงมาคือ เว็บไซต์สำานักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) จำานวน 301 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.80 และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จำานวน 223 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.10 ตามลำาดับ 

ส่วนที่ 2 ความถี่ในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. ปรากฏตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ระดับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช. 

ความถี่ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับส�านักงาน ป.ป.ช. Mean S.D. ระดับการเปิดรับ

สื่ออินเทอร์เน็ต

อินทราเน็ต portal.nacc.go.th 3.08 0.99 มากที่สุด

เว็บไซต์สำานักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) 2.64 1.09 มาก

Official Line: NACC Zero Tolerance 1.53 1.45 ปานกลาง

Facebook: สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (https://www.facebook.com/

naccthailand)

2.11 1.35 มาก

Youtube: สำานักงาน ป.ป.ช. 'NACC Thailand official' 1.16 1.11 ปานกลาง

รวม 2.10 1.20 มาก

สื่อวิทยุกระจายเสียง

รายการ “เสียงตามสายสำานักงาน ป.ป.ช.” 1.21 1.26 ปานกลาง

รายการ “ภารกิจ พิชิตโกง” 0.74 0.88 น้อย

รายการ “ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง” 0.73 0.90 น้อย

รายการ  “ป.ป.ช. พบประชาชน” 0.70 0.90 น้อย

รวม 0.85 0.99 น้อย
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ระดับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน ป.ป.ช.

ความถี่ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับส�านักงาน ป.ป.ช. Mean S.D. ระดับการเปิดรับ

สื่อบุคคล

ผู้บริหาร 1.93 1.02 ปานกลาง

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 2.10 1.08 มาก

รวม 2.02 1.05 มาก

สื่อสิ่งพิมพ์

สมุดประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน ไดอารี่) 1.82 1.20 ปานกลาง

วารสาร “สุจริต” 1.44 0.93 ปานกลาง

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 1.82 1.16 ปานกลาง

แผ่นพับ 1.28 0.96 ปานกลาง

รายงานประจำาปี 1.25 0.94 ปานกลาง

รวม 1.52 1.04 ปานกลาง

รวมทั้งหมด 1.62 1.07 ปานกลาง

ความถี่ในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (Mean = 1.62) เมื่อแยกตามประเภทของสื่อ คือ สื่ออินเทอร์เน็ต ในระดับมาก (Mean = 
2.10) ซึง่มกีารเปิดรับทางช่องทาง ได้แก่ อินทราเนต็ portal.nacc.go.th มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ส่ือบคุคล 
ในระดับมาก (Mean = 2.02) ซึ่งมีการเปิดรับทางช่องทาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สื่อสิ่งพิมพ์  
ในระดบัปานกลาง (Mean = 1.52) ซึง่มกีารเปิดรบัทางช่องทาง ได้แก่ สมดุประชาสมัพนัธ์ (ปฏิทนิ ไดอารี)่ 
และสื่อวิทยุกระจายเสียง ในระดับปานกลาง (Mean = 0.85) ซ่ึงมีการเปิดรับทางช่องทาง ได้แก่  
รายการ “เสียงตามสายสำานักงาน ป.ป.ช.”

ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ส�านักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรส�านักงาน ป.ป.ช. 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจดังที่ปรากฏตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ระดับความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์สำานักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อของส�านักงาน ป.ป.ช. Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ

สื่ออินเทอร์เน็ต

1. สื่อมีความสะดวก รวดเร็ว ในการหาข้อมูล 4.09 0.89 มาก

2. สื่อมีความมีความทันสมัย 3.98 0.90 มาก

3.  สื่อมีความถูกต้อง ชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสาร 3.87 0.80 มาก

4.  สื่อมีการให้รายละเอียดอย่างครบถ้วน 3.75 0.84 มาก

5.  สื่อมีเนื้อหาข้อมูลที่เข้าใจง่าย 3.75 0.86 มาก

รวม 3.89 0.86 มาก

สื่อวิทยุกระจายเสียง

1. สื่อสามารถเข้าถึงได้ง่าย 3.28 0.99 ปานกลาง

2.  สื่อมีรูปแบบที่มีความทันสมัย 3.25 0.89 ปานกลาง

3.  สื่อมีความถูกต้อง ชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสาร 3.44 0.84 มาก

4.  สื่อมีเนื้อหาข้อมูลที่เข้าใจง่าย 3.50 0.86 มาก

รวม 3.37 0.90 ปานกลาง

สื่อบุคคล

1. สามารถเข้าถึงได้ง่ายและขอข้อมูลข่าวสารได้ 3.52 0.87 มาก

2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความถูกต้อง ชัดเจน 3.49 0.72 มาก

3. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการมีความครบถ้วน 3.43 0.73 มาก

รวม 3.48 0.77 มาก

สื่อสิ่งพิมพ์

1. อยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 3.23 0.96 ปานกลาง

2.  สื่อมีรูปแบบที่มีความทันสมัย 3.32 0.89 ปานกลาง

3.  ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน 3.73 0.76 มาก

4.  สื่อมีเนื้อหาข้อมูลที่เข้าใจง่าย 3.59 0.79 มาก

รวม 3.47 0.85 มาก

รวมทั้งหมด 3.55 1.07 มาก



การรับรู้ของบุคลากรต่อภาพลักษณ์ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 65

ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์สำานักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช.  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.55) เมือ่แยกตามประเภทของส่ือ คือ ส่ืออนิเทอร์เน็ต มคีวามพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.89) เพราะเป็นสื่อที่มีความสะดวก รวดเร็วในการหาข้อมูล สื่อบุคคล 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.48) เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและขอข้อมูลข่าวสารได้  
สือ่สิง่พมิพ์มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.47) เพราะเป็นสือ่ทีข้่อมูลมคีวามถกูต้อง ชดัเจน  
และสื่อวิทยุกระจายเสียงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.37) เพราะเป็นสื่อมีเนื้อหา
ข้อมูลที่เข้าใจง่าย

การรับรูภ้าพลักษณ์ส�านกังาน ป.ป.ช. ของบคุลากรส�านกังาน ป.ป.ช. พบว่า มรีะดับการรบัรู้ 
ปรากฏดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของส�านักงาน ป.ป.ช. Mean S.D. ระดบัความคดิเหน็

ภาพลักษณ์เกี่ยวกับค่านิยม

ด้านความซื่อสัตย์

1. มีการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 3.97 0.93 มาก

2. ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ สุจริต ตรงไปตรงมา 3.91 0.97 มาก

3. ยึดมั่นและยืนหยัดบนหลักการของคุณธรรม จริยธรรม    

 แนวทางในวิชาชีพ

3.82 1.12 มาก

4. กล้ารับผิดและรับชอบต่อการกระทำา 3.72 1.07 มาก

5. รับฟังความคิดเห็น 3.56 1.09 มาก

6. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แม้จะต้องสูญเสียประโยชน์ส่วนตน 3.52 1.14 มาก

รวม 3.75 1.05 มาก

ด้านเป็นธรรม

1. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ 3.64 1.07 มาก

2. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของพยานหลักฐานมากกว่าการใช้

 ความรู้สึกของตนเอง

3.76 1.02 มาก

3. รับฟังข้อโต้แย้ง ข้อสงสัย และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 3.77 1.02 มาก

4. รวดเร็ว กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล 3.42 1.11 มาก

5. ใส่ใจต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น 3.47 1.13 มาก

6. เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งในเวลาทำางานและนอกเวลา  

 ทำางาน ตลอดจนดำารงรกัษาชือ่เสยีงและจรยิธรรมขององค์กรตลอดเวลา

3.53 1.11 มาก

รวม 3.60 1.08 มาก
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ตารางที่ 4  (ต่อ) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของส�านักงาน ป.ป.ช. Mean S.D. ระดบัความคดิเหน็

ด้านมืออาชีพ

1. ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และถูกต้อง 3.67 1.03 มาก

2.  มีการวางแผน กำากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3.63 0.98 มาก

3.  นำาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมใหม่มาเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏิบตังิาน

 อย่างต่อเนื่อง

3.50 1.02 มาก

4. เปิดรับการเรียนรู้ กล้าเปลี่ยนแปลง 3.43 1.09 มาก

5.  มีการปรับปรุง พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 3.50 0.99 มาก

6.  ทำางานเป็นทีม และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์

 ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

3.47 1.06 มาก

รวม 3.53 1.03 มาก

รวมภาพลักษณ์เกี่ยวกับค่านิยม 3.63 1.05 มาก

ภาพลักษณ์เกี่ยวกับภารกิจ

ด้านป้องกันการทุจริต

1. นำาเสนอมาตรการ และ/หรือแนะนำาให้มีการปรับปรุงกฎหมาย

 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน

3.63 0.88 มาก

2. มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตทั้งภาครัฐ      

 และเอกชนอย่างเข้มงวด

3.56 0.97 มาก

3. มีการส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม

 และให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.80 0.86 มาก

4. มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต 3.77 0.86 มาก

รวม 3.69 0.89 มาก

ด้านการปราบปรามการทุจริต

1. แสวงหาข้อเทจ็จรงิ รวบรวมพยาน และเข้าตรวจสอบสถานทีเ่กดิเหตุ   

 เพือ่แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผูก้ระทำาผดิจนนำาไปสูก่ารดำาเนนิคดโีดยไต่สวน

3.91 0.83 มาก

2. มีความเห็น และวินิจฉัยผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ

 และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่

3.91 0.86 มาก

รวม 3.91 0.85 มาก
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ตารางที่ 4  (ต่อ) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของส�านักงาน ป.ป.ช. Mean S.D. ระดบัความคดิเหน็

ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน                

 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี

3.89 0.88 มาก

2. เปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีสำาหรับตำาแหน่งที่กฎหมายกำาหนด 4.03 0.79 มาก

3. สามารถกำาหนดตำาแหน่งเพิ่มเติมให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีได้ 3.86 0.86 มาก

4. ดำาเนินการไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ารำ่ารวย

 ผิดปกติ เพื่อการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

3.89 0.82 มาก

รวม 3.92 0.84 มาก

ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

1. ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการต่อต้านการทุจริต 3.80 0.85 มาก

2. ผลกัดนัให้ไทยเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารต่อต้านการทจุรติระดบัโลก 3.69 0.90 มาก

3. ดำาเนินการให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในฐานะรัฐภาคี

  “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต”

3.77 0.82 มาก

รวม 3.75 0.86 มาก

รวมภาพลักษณ์เกี่ยวกับภารกิจของส�านักงาน ป.ป.ช. 3.82 0.86 มาก

รวมทั้งหมด 3.72 0.96 มาก

การรบัรูภ้าพลกัษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. ของบคุลากรสำานักงาน ป.ป.ช. โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(Mean = 3.72) เมื่อแยกเป็นด้าน พบว่า ภาพลักษณ์เกี่ยวกับค่านิยม อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.63) 
และด้านภารกิจ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.82) ซึ่งการรับรู้ภาพลักษณ์ของบุคลากร เมื่อแยกเป็น 
รายด้านได้ ดังนี้

ด้านค่านิยม ประกอบด้วย ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า มีการรับรู ้เรื่องการตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเองมากที่สุด ด้านเป็นธรรม พบว่า มีการรับรู้เรื่องการรับฟังข้อโต้แย้ง ข้อสงสัย  
และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้มากที่สุด และด้านมืออาชีพ พบว่า มีการรับรู้เรื่องปฏิบัติงาน 
อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และถูกต้องมากที่สุด 

ด้านภารกจิ ประกอบด้วย ด้านป้องกนัการทจุรติ พบว่า มกีารรบัรูเ้ร่ืองการส่งเสรมิให้ประชาชน  
และหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากท่ีสุด  
ด้านการปราบปรามการทุจรติ พบว่า มกีารรบัรูเ้ร่ืองแสวงหาข้อเท็จจรงิ รวบรวมพยาน และเข้าตรวจสอบ 
สถานที่เกิดเหตุ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำาผิดจนนำาไปสู่การดำาเนินคดี โดยไต่สวนและเรื่อง 
มีความเห็น และเร่ืองวินิจฉัยผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริต 
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ต่อหน้าที่มากที่สุด ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน พบว่า มีการรับรู้เรื่องเปิดเผยผลการตรวจสอบ 
บัญชีสำาหรับตำาแหน่งท่ีกฎหมายกำาหนด และด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พบว่า  
มีการรบัรูเ้รือ่งประสานความร่วมมอืกบันานาประเทศในการต่อต้านการทจุริตในการต่อต้านการทจุริต

เมื่อวิเคราะห์การเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช.  
ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. พบว่า ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
สำานักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างของ
สำานกังาน ป.ป.ช. ทีม่เีพศแตกต่างกนั จะมกีารรบัรูภ้าพลักษณ์สำานกังาน ป.ป.ช. ต่างกนั อย่างมนียัสำาคญั 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู ้
ภาพลกัษณ์สำานกังาน ป.ป.ช. ต่างกนั อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมือ่ทำาการเปรยีบเทยีบ 
เป็นรายคู่ พบว่า ผู้ที่มีอายุ 25 - 35 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. น้อยกว่าผู้ที่มีอายุ  
46 - 55 ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย เท่ากับ -0.267  
และผู้ที่มีอายุ 36 - 45 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. น้อยกว่าผู้ที่มีอายุ 46 - 55 ปี  
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ -0.337

ข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู ้
ภาพลกัษณ์สำานกังาน ป.ป.ช. ต่างกัน อย่างมนียัสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จากน้ันได้ทำาการเปรียบเทียบ 
เป็นรายคู่ พบว่า ผู้ที่มีการศึกษา ปวส./อนุปริญญามีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. น้อยกว่า 
ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผล 
ต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ -0.685 และ -1.571 ตามลำาดับ ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการรับรู้ 
ภาพลกัษณ์สำานกังาน ป.ป.ช. มากกว่าผูท่ี้มีการศกึษาระดับปรญิญาโท อย่างมีนัยสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 
0.05 โดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่ เท่ากบั 0.277 และผู้ทีม่กีารศกึษาระดับปรญิญาโทมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์
สำานกังาน ป.ป.ช. น้อยกว่าผูท่ี้มกีารศกึษาระดบัปริญญาเอก อย่างมนียัสำาคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดย
มีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ -1.162

ข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. ที่มีระดับตำาแหน่งแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ ์
สำานักงาน ป.ป.ช. ต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากนั้นได้ทำาการเปรียบเทียบ 
เป็นรายคู่ พบว่า ผู ้ที่มีตำาแหน่งระดับ 1 - 3 มีการรับรู ้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. น้อยกว่า 
ผู้ที่มีตำาแหน่งลูกจ้างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ -0.720  
ผู้ที่มีตำาแหน่งระดับ 4 - 6 มีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. น้อยกว่าผู้ที่มีตำาแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป 
และตำาแหน่งลูกจ้าง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ -0.182 
และ -0.619 ตามลำาดับ และผู้ที่มีตำาแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป มีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช.  
น้อยกว่าผู้ที่มีตำาแหน่งลูกจ้าง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ -0.437 ข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. ไม่ต่างกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. 
ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับตำ่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ 0.01 กล่าวคือ เมื่อบุคลากรมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มากขึ้นเท่าไหร่จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์
สำานักงาน ป.ป.ช. เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน 
ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับตำ่าอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือ เมื่อบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์มากขึ้น
เท่าไหร่จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

9. การอภิปรายผล
9.1 ลักษณะทางประชากรท่ีต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช.  

ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. แตกต่างกัน โดยพบว่า บุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. ที่มีเพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา และตำาแหน่งที่ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงอายุเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คนมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความคิด 
ความเช่ือและพฤติกรรม โดยปกติทั่วไปคนท่ีมีอายุน้อยจะมีความคิดเสรีนิยมและยึดถืออุดมการณ์  
มองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุมาก คนที่มีอายุมากขึ้นมักจะมีโอกาสเปล่ียนใจหรือถูกโน้มน้าวใจ 
น้อยลง อาจมีสาเหตุมาจากคนที่ต่างรุ่นต่างวัยจะมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ในส่วนของเพศนั้น  
ผู ้หญิงและผู ้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้  
วัฒนธรรมและสังคมยังเป็นตัวกำาหนดบทบาทและกิจกรรมของแต่ละเพศไว้แตกต่างกัน การศึกษา  
คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสนใจ มีพฤติกรรม 
และความต้องการที่แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาที่ดีหรือการศึกษาที่สูงจะได้เปรียบมากกว่า สามารถ
เข้าใจเน้ือหาสารได้เป็นอย่างดี สถานะทางสังคมในที่นี้คือ ระดับตำาแหน่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้คน 
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

9.2 การเปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกบัการรับรู้ภาพลักษณ์สำานกังาน 
ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยส่ือประชาสัมพันธ์ 
ที่เปิดรับมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับท่ี 1 สื่ออินเทอร์เน็ต ร้อยละ 85.80 อันดับที่ 2 เว็บไซต์ 
สำานักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) ร้อยละ 83.80 และอันดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร้อยละ 62.10 
และความถีใ่นการเปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธ์ของสำานกังาน ป.ป.ช. ได้แก่ อนิทราเนต็ portal.nacc.go.th  
รองลงมาคือ เว็บไซต์สำานักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) และ Facebook สำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (@naccthailand) ซ่ึงจากผลการวิจัยความสัมพันธ์ 
ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรู้ภาพลักษณ์ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. พบว่า 
เมื่อบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์มากขึ้นเท่าไหร่ จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์
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สำานักงาน ป.ป.ช. เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสมัยใหม่ (Modern Media)  

เป็นที่นิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสาร ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำาวัน 

เป็นอย่างมาก ท้ังในด้านสังคมและในหน้าที่การทำางานอาชีพต่าง ๆ  เพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นสื่อ 

ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ทำาให้องค์กรต่าง ๆ  นำามาใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และค่อนข้าง

เป็นสื่อที่ทรงพลังในยุคปัจจุบัน

9.3 ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์

สำานักงาน ป.ป.ช. ของบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผลการศึกษา 

ยังพบว่า เมื่อบุคลากรสำานักงาน ป.ป.ช. มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจะส่งผล 

ให้มีการรับรู้ภาพลักษณ์สำานักงาน ป.ป.ช. เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นยังพบว่า บุคลากร 

ของสำานักงาน ป.ป.ช. มีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์สำานักงาน ป.ป.ช. โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยมีความพึงพอใจต่อสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด เพราะสื่อมีความสะดวก รวดเร็ว ในการหาข้อมูล  

มีความทันสมัย และมีความถูกต้อง ชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ 

พนารตัน์  เสรทีวกีลุ (2551) ทีไ่ด้กล่าวถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสาร คอื ปัจจัยในด้านตวัสือ่  

ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ไม่ต้องใช ้

ความพยายามมาก เพราะสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้รับสารเลือกเปิดรับสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่สอดคล้อง

กับความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน เนื่องจากปัจจุบันส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีได้รับ 

ความนิยมอย่างมากและเข้าถึงผู้รับสารได้ในวงกว้างมากกว่าสื่ออื่น ๆ

ผูร้บัสารเลอืกเปิดรบัสือ่ทีต่นเองสะดวกและนยิม (Convenience) ซ่ึงแต่ละคนจะมพีฤติกรรม

การเปิดรบัสือ่ทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัความสะดวกของตนเอง ในปัจจุบนัส่ืออนิเทอร์เนต็มคีวามสะดวก

อย่างมากต่อการใช้งานและมีผู้นิยมใช้จำานวนมาก

10.  ข้อเสนอแนะ

10.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ โดยใช้แบบสอบถามวัดผลเพียงอย่างเดียว  

ดังนั้น การวิจัย ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่างเพื่อทำาการศึกษา 

ถึงรายละเอียดเก่ียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการและลูกจ้างของสำานักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ 

ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

10.2 ควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของข้าราชการ 

และลูกจ้างสำานักงาน ป.ป.ช. แยกตามสื่อ เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อบุคคล และ 

สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้นำาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสื่อของสำานักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 
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10.3 งานวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาความคิดเห็นเกีย่วกบัการรับรู้ของบคุลากรต่อภาพลกัษณ์

ของสำานกังาน ป.ป.ช. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาความคดิเห็นเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของสำานกังาน ป.ป.ช.  

ในทัศนะของประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาสื่อของสำานักงาน ป.ป.ช. ให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด

10.4 สำานักงาน ป.ป.ช. ควรมีแนวทางในการดำาเนินการรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์ 

ให้มีความทันสมัย มีการนำาเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย น่าติดตาม เพ่ือที่จะทำาให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ 

ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำาไปเผยแพร่ต่อได้ในวงกว้าง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การทุจริต รูปแบบและลักษณะ 

ของการทุจริตที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และจังหวัดในภาค 5  
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต และวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการปฏิบัติงานของ
สำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และจงัหวดัในภาค 5 และ (3) เพือ่จดัทำาข้อเสนอแนะหรอืแนวทางการป้องกนั
การทุจริตในพื้นที่ของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และจังหวัดในภาค 5 โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศกึษาพบว่า สถานการณ์การทจุริตมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ข้ึน โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ทีม่จีำานวนเรือ่งร้องเรยีนเข้ามายงัสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานกังาน ป.ป.ช. ประจำาจงัหวดั 
ในภาค 5 เพิ่มขึ้นจากก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตใน 2 รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้น 
มากที่สุด พบว่า ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคล  
ได้แก่ ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต และความโลภ รวมถึงปัจจัยด้านการเมืองที่อาจเกิดจากการถูกผู้บริหาร
ท้องถิ่นสั่งการให้ดำาเนินการ 

งานวจิยันีม้ข้ีอเสนอแนะหรอืแนวทางการป้องกนัการทจุริตในพ้ืนทีข่องสำานกังาน ป.ป.ช. ภาค 5  
และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5 ในส่วนของการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง ควรเน้น 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงการดำาเนินการของหน่วยงานตรวจสอบต้องมีความรวดเร็ว 
และควรเน้นการตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่ 

ค�าส�าคัญ: การทุจริตในระดับพื้นที่ เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 รูปแบบ
และลักษณะของการทุจริต 
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Abstract 

The research objectives (1) to study the situation of corruption, schemes  

and types of corruption in the area under the responsibility of NACC Regional Office 

5 and its provincial offices (2) to analyse triggering factors to corruption and analyse 

strengths and weaknesses of the operation of NACC Regional Office 5 and its  

provincial offices (3) to provide recommendations and guidelines on approaches to 

prevent corruption in NACC Regional Office 5 and its provincial offices. 

Upon considering the complaints brought in, which may reflect to a certain 

level on the situation, combined with the interviews conducted, the situation of  

corruption in the area base of NACC Regional Office 5 tends to increase, particularly 

in the fiscal year of 2562 in which the complaints filed to NACC Regional Office 5  

and its provincial offices have increased from the period prior to the promulgation of 

the Organic Act. For the triggering factors to the most common 2 forms of corruption, 

the main identified factors which contribute to corruption in public procurement is 

personal perspective namely dishonesty together with greed, and the political aspect 

where intervention may be done by local administrator or local politician in case of 

the existing connection between one another. 

As for important policy recommendations for NACC Regional Office 5 and  

its provincial offices, a continuous and a fast process of inquiry and decision making 

is recommended. Both theoretical and practice intensive trainings for assistant inquiry 

officers and newly recruited officers are also important prior to the commencement 

of their duties.

Keywords: Area-Based, Area Base of the NACC Regional Office 5, Schemes and Types 

of Corruption 
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1. บทน�า  
ปัญหาการทจุรติเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศชาต ิซึง่ในช่วงหลงัถกูนำาไปบรรจเุป็นวาระแห่งชาติ  

ในทุกระดับของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท แผนปฏิรปูประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่เป็นองค์กรอสิระต้นนำา้ในการรบัเรือ่งร้องเรียน 
กล่าวหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยที่กฎหมายหลักของประเทศ อันได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ได้กำาหนดให้มีการจัดตั้งสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัด เพื่อให้การดำาเนินการด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตสามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
ทีมี่การประกาศใช้เมือ่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ยงักำาหนดให้มสีำานกังาน ป.ป.ช. ภาค เพือ่ให้มคีวามต่อเนือ่ง 
ในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ โดยในปัจจุบันมีสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค จำานวน 9 แห่ง  
ซึง่ในแต่ละภาคจะมสีำานกังาน ป.ป.ช. ประจำาจงัหวดัทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ เพือ่ขบัเคลือ่นการต่อต้าน 
การทุจริตในพื้นที่ให้บรรลุผลสำาเร็จ ซึ่งในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ให้ได้ผล  
มีความจำาเป็นต้องทราบถึงบริบทท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นโอกาสให้เกิดการทุจริต 
ในพื้นที่นั้น ๆ มาเป็นฐานในการวางแผนและกำาหนดทิศทางของการป้องกันการทุจริตเพ่ือยับยั้ง 
การทุจริตในพื้นที่ ในการศึกษาวิจัยนี้ สำานักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตได้เลือกพื้นที่ที่ทำาการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล 
ความผิดมากที่สุดในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จำาแนกตามเขตพื้นที่ของสำานักงาน 
ป.ป.ช. ภาค พบว่า ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 มีจำานวนทั้งสิ้น 482 คดี โดยเขตพื้นที่ของสำานักงาน 
ป.ป.ช. ภาค 5 (ประกอบด้วย สำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัด 8 แห่ง  
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง และลำาพูน) มีคดีชี้มูล 
ความผิดมากที่สุด นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวยังมีความสำาคัญในด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ  ได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การทุจริต รูปแบบ และลักษณะของการทุจริตที่เกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และจังหวัดในภาค 5  
2.2  เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกดิการทุจริต และวเิคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการปฏบัิติงาน 

ของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และจังหวัดในภาค 5
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2.3 เพือ่จัดทำาข้อเสนอแนะหรอืแนวทางการป้องกนัการทจุรติในพืน้ทีข่องสำานกังาน ป.ป.ช. 
ภาค 5 และจังหวัดในภาค 5

3. นิยามศัพท์
3.1 การทจุรติ อ้างองิตามนยิามของคำาว่า “ทจุรติต่อหน้าที”่ ตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในตำาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ 
ที่อาจทำาให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีตำาแหน่งหรือหน้าที่ ท้ังที่ตนมิได้มีตำาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำานาจ 
ในตำาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น  
หรอืกระทำาการอนัเป็นความผดิต่อตำาแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผดิต่อตำาแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

3.2 รูปแบบของการทุจริต หมายถึง การทุจริตที่เกิดขึ้นตามลักษณะของงานที่เจ้าหน้าที่
ของรฐัปฏิบตัใินพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของสำานกังาน ป.ป.ช. ภาค 5 ซึง่สามารถจำาแนกได้เป็น 5 รูปแบบ 
ได้แก่ การทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในงานการเงินและบัญชี การทุจริตในงานบริการ 
และการบังคับใช้กฎหมาย การทุจริตในงานบริหารงานบุคคล และการทุจริตในงานภาษีอากรและ 
การจัดเก็บรายได้อื่น ๆ 

3.3 ลักษณะของการทุจริต หมายถึง พฤติกรรมการกระทำาการทุจริตที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
ของการทุจริตในพื้นที่ภาค 5 

3.4 ปัจจยัทีก่่อให้เกดิการทจุรติ หมายถงึ สาเหตทุีเ่ป็นแรงจงูใจหรอืสิง่ทีเ่อือ้อำานวยให้บคุคล
ตัดสินใจกระทำาการทุจริต

4. การทบทวนวรรณกรรม
คณะผูว้จิยัได้มกีารทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาวจิยัการทจุรติในระดบัพืน้ที ่: 

กรณีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ดังนี้ 
4.1 รูปแบบของการทุจริต
การทจุรติทีเ่กดิขึน้มหีลากหลายรปูแบบ ซ่ึงการกำาหนดหรือจำาแนกการทุจริตมาเป็นรูปแบบ 

ต่าง ๆ  นัน้ นกัวชิาการได้มกีารพจิารณาการแบ่งแยกรปูแบบการทจุรติโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ทีแ่ตกต่างกนั 
สรุปได้ดังนี้ 

  (1) วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์หรือผลประโยชน์ โดย อุดม รัฐอมฤต (2546) ได้แบ่ง 
รูปแบบการทุจริตโดยอาศัยเกณฑ์นี้ออกเป็น (1) การให้สินบน (2) การเรียกรับสินบน (3) การยักยอก  
และ (4) การฉ้อโกงด้วยวิธีอย่างอื่น เช่น ให้สิทธิพิเศษกับบริษัท ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูง ในการทำา 
การค้ากับส่วนราชการที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ 
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  (2) จ�านวนทนุทรัพย์ท่ีเกีย่วข้องในการกระท�าทจุริต โดย ธรีภทัร์  เสรีรงัสรรค์ (2549) 
ได้จำาแนกรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น (1) การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (Grand Corruption)  
ซึ่งเป็นการคอร์รัปชันท่ีมีขนาดของวงเงินจำานวนมาก และ (2) การคอร์รัปชันขนาดย่อย (Petty  
Corruption) ซึ่งเป็นการคอร์รัปชันที่มีขนาดของเงินเล็กน้อย หรือมีวงเงินรวมน้อย   

  (3) ระดบัความรู้สึกของสังคม โดย Heidenheimer (อ้างถงึใน อดุม  รฐัอมฤต, 2546)  
ได้จำาแนกรูปแบบการทุจริตออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) คอร์รัปชันดำา (Black Corruption)  
ได้แก่ การทุจริตที่ทั้งประชาชนและผู้นำาของสังคมเหน็ว่าเป็นความผิด และควรไดร้ับโทษตามกฎหมาย 
(2) คอร์รัปชันเทา (Grey Corruption) ได้แก่ การทุจริตที่ในหมู่ผู้นำาเห็นว่า เป็นความผิด แต่ประชาชน
โดยทั่วไปยังไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดหรือไม่ เช่น การให้เงินใต้โต๊ะเพื่อให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
หรือเพื่อเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น เป็นต้น และ (3) คอร์รัปชันขาว (White Corruption) ได้แก่ การทุจริต 
ที่ประชาชนโดยทั่วไปและผู้นำาในสังคมพอยอมรับได้ เนื่องจากอิงกับธรรมเนียมประเพณี เช่น การให้
ประเภทสินนำ้าใจในโอกาสพิเศษ โดยมิได้มีการเรียกร้อง

  (4) ลักษณะของงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ เป็นการแบ่งโดยยึดลักษณะของงาน 
ท่ีปฏบิตัใินหน่วยงานของรฐัเป็นตวัตัง้ ซึง่เจ้าหน้าท่ีของรฐัเป็นผูม้อีำานาจกระทำาการต่าง ๆ  ตามภารกจิงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย โดยนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2543) ได้แบ่งการทุจริตตามลักษณะของงาน 
ทีป่ฏิบตั ิได้แก่ (1) การทจุรติของเจ้าหน้าทีท่ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบด้านการเงนิและการบญัช ี(2) การทจุรติ
เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง และ (3) การแสวงหาผลประโยชน์จากงานให้บรกิารประชาชน งานตรวจสอบ 
หรือควบคุมงานที่เกี่ยวกับความยุติธรรม นอกจากนี้ อรุณ หมื่นวงศ์ (2557) ได้ทำาการศึกษา 
เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ โดยมีการศึกษาการจำาแนกการทุจริต
ของภาครัฐตามแนวคิดของอุดม รัฐอมฤต (2546) พร้อมนำาเสนอรูปแบบการทุจริตที่แบ่งตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) การทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง (2) การทุจริตในงานการเงิน
และบัญชี (3) การทุจริตในงานบริการและการบังคับใช้กฎหมาย (4) การทุจริตในงานบริหารงานบุคคล 
และ (5) การทุจริตในงานภาษีอากรและการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ

  (5) ผูเ้กีย่วข้อง เป็นการแบ่งรปูแบบการทุจริตคอร์รัปชนัในเชงิอำานาจและความสัมพันธ์ 
แบบอปุถมัภ์ระหว่างตวัแสดง (Actors) ต่าง ๆ  ในกระบวนการทจุริตคอร์รัปชนั (สำานกังานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ม.ป.ป.) โดยมีการแบ่งเป็น 2 ประเภท (สมคิด  เลิศไพฑูรย์ 
และคณะ, 2555) คือ (1) การทุจริตโดยข้าราชการ (Administrative or Bureaucratic Corruption)  
หมายถึง การกระทำาที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินที่เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้ัน ๆ มากกว่าประโยชน์สาธารณะ 
และ (2) การทุจริตโดยนักการเมือง (Political Corruption) เป็นการใช้หน่วยงานทางราชการ 
โดยบรรดานักการเมืองเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์สาธารณะ อีกท้ัง  
สนุทร ี เนยีมณรงค์ (2552) ได้แบ่งการคอร์รปัชนัทีเ่กดิขึน้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามผูเ้กีย่วข้อง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ และระดับการบริหาร
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ดังนั้น ในการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยกำาหนดนิยามของคำาว่า “รูปแบบของการทุจริต” โดยยึด 
การจำาแนกตามลักษณะของงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ หมายถึง การทุจริตที่เกิดขึ้นตามลักษณะ 
ของงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ซึ่งสามารถ 
จำาแนกได้เป็น 5 รปูแบบ ได้แก่ (1) การทจุรติในงานจดัซือ้จดัจ้าง (2) การทจุริตในงานการเงนิและบัญชี  
(3) การทุจริตในงานบริการและการบังคับใช้กฎหมาย (4) การทุจริตในงานบริหารงานบุคคล และ  
(5) การทุจริตในงานภาษีอากรและการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ และกำาหนดนิยามของคำาว่า “ลักษณะของ 
การทุจริต” หมายถึง พฤติกรรมการกระทำาการทุจริตที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการทุจริตในพื้นที่ภาค 5 

4.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต 
ปัจจัยที่ก ่อให้เกิดการทุจริตมีหลายประการ โดยสามารถสรุปแยกพิจารณาได้เป็น  

2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
  (1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายสาเหตุของการทุจริต 

อันเป็นปัจจัยที่มาจากตัวผู้กระทำาผิดเอง ซึ่งเป็นเร่ืองภายในจิตใจ เช่น มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์  
และคณะ (2551) ที่เห็นว่า การทุจริตเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งหากมีความต้องการอำานาจ  
มีความโลภ และการไม่รู้จักความเพียงพอ เมื่อประกอบกับการขาดความซื่อสัตย์ ย่อมนำาไปสู่การใช้
อำานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายในทุกรูปแบบ เป็นต้น

  (2) ปัจจัยภายนอก มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายสาเหตุของการทุจริต อาจเกิดจาก
มูลเหตุจูงใจภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมของตัวผู้กระทำา ซึ่งสามารถแยกย่อยเป็นหลายด้าน ได้แก่ 

   (2.1) ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ โดย สุธี  อากาศฤกษ์ (2545) เหน็ว่า หากรายได้ เงินเดือน  
หรอืค่าจ้างไม่เพียงพอ ข้าราชการหรอืพนกังานของรฐัอาจกระทำาการทจุรติเพือ่การครองชพีของตนเอง
และครอบครัวได้ สอดคล้องกับ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ และคณะ (2551) ที่เห็นว่า การกำาหนด 
ค่าตอบแทนในภาครฐัท่ีตำา่เกนิไปและไม่เหมาะสมกบัภาระงาน ย่อมนำาไปสู่ช่องทางการทจุรติได้โดยง่าย

   (2.2) ปัจจัยด้านสังคม โดย อุดม รัฐอมฤต (2546) ได้ระบุถึงสาเหตุทางสังคม 
ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการทุจริต โดยเฉพาะสังคมที่นิยมการบริโภค สังคมที่นิยมยกย่องคนมั่งมีและ 
ผูมี้อำานาจ ทำาให้การแข่งขนัในการบรโิภคและการแสวงหาตำาแหน่งและอำานาจโดยมชิอบ ไม่ได้คำานงึถงึ 
วิถีทางว่าจะถูกจะผิดอย่างไรหรือไม่ รวมทั้ง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ (2553) เห็นว่า ค่านิยม 
ในสังคมอุปถัมภ์ เช่น นำ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า และใช้ความกตัญญูในทางที่ผิด เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ 
เกิดการทุจริต 

   (2.3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม โดย เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ (2553) 
เหน็ว่า การทจุรติเกิดจากการนยิมจ่ายเงนิของนกัธรุกจิให้กบัข้าราชการทีต้่องการความสะดวกรวดเร็ว 
หรือการบริการที่ดีกว่าด้วยการลดต้นทุนที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
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   (2.4) ปัจจัยด้านการเมือง โดย สงกรานต์ มหาวัน (2554) เห็นว่า อิทธิพล 

ทางการเมืองเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีเอือ้ให้เกดิการทุจรติ เพราะการทจุรติทกุระดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่การเมอืง

ระดับท้องถ่ิน ท่ีมักมีเรื่องผลประโยชน์กลุ่มอิทธิพลเข้ามาเก่ียวข้อง นับตั้งแต่การลงทุนด้วยการซื้อ 

คะแนนเสียง เพื่อจะชนะการเลือกตั้ง แล้วถอนทุนคืนในรูปแบบของการทุจริตต่าง ๆ รวมทั้งผู้รับเหมา

มักจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์เครือญาติกับนักการเมืองท้องถิ่น 

   (2.5) ปัจจัยด้านระบบราชการ โดย สธุ ีอากาศฤกษ์ (2545) เหน็ว่า การบรหิารงาน 

ที่ขาดประสิทธิภาพเกิดช่องว่างในการปกครองบังคับบัญชา หรือเกิดความหละหลวมในการปกครอง

บังคับบัญชาเป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดระเบียบวินัยเป็นหนทางนำาไปสู่การทุจริต สอดคล้องกับ 

เสาวณย์ี ไทยรุง่โรจน์ และคณะ (2553) เห็นว่า ความบกพร่องในการบรหิารงานเปิดโอกาสให้เกดิการทจุรติ 

การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอำานาจจะทำาให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง การที่ขั้นตอนของ 

ระเบียบราชการมีมากเกินไป ทำาให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามากจึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับ 

ผู้รับการตกอยู่ใต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะทำาการทุจริตด้วย

   (2.6) ปัจจยัด้านกฎหมายและระเบียบ โดย อรพินท์ สพโชคชยั และคณะ (2543)  

ที่มีความเห็นว่า การทุจริตท่ีเกิดข้ึนเกิดจากช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  

มช่ีองว่างได้ เช่น ความไม่รดักมุของข้อความในระเบยีบและข้อบงัคบั ทำาให้เกดิการตคีวามเพือ่ให้ประโยชน์

แก่กลุม่คนบางกลุม่หรอืเอือ้ต่อการทจุรติ รวมท้ังความซำา้ซ้อนของเนือ้หาของระเบียบข้อบงัคบั ทำาให้เกดิ 

ความไม่คล่องตัวในทางปฏิบัติและนำาไปสู่การละเลยขั้นตอนบางประการ เป็นต้น 

   (2.7) ปัจจัยด้านการตรวจสอบ โดย เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ (2553) 

ระบุว่า ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ทำาให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่ายประชาชน 

ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร การขาดการควบคุมตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกำากับดูแล

อย่างจริงจัง เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการทุจริต สอดคล้องกับ ณภัทร เตโช และคณะ (2553) เห็นว่า  

การขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอและขาดการถ่วงดุลอำานาจที่เหมาะสม เป็นปัจจัยหน่ึงที่เอื้อ 

ต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้ง อรพินท์ สพโชคชัย และคณะ (2543) เห็นว่า การที่ระบบควบคุม

ภายในขาดประสทิธภิาพหรอืการตรวจสอบการดำาเนนิงานของหน่วยงานมีความอ่อนแอ กเ็ป็นปัจจัยหนึง่ 

ที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้

  ดังนั้น ในส่วนของการศึกษาวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้กำาหนดนิยามของคำาว่า “ปัจจัย 

ที่ก่อให้เกิดการทุจริต” หมายถึง สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจหรือส่ิงที่เอื้ออำานวยให้บุคคลตัดสินใจกระทำา

การทุจริต ประกอบด้วย ปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัด้านวฒันธรรม ปัจจัยด้านการเมอืง ปัจจยัด้านระบบราชการ ปัจจยัด้านกฎหมาย

และระเบียบ และปัจจัยด้านการตรวจสอบ 
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4.3 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์ 

สภาพขององค์กรทั้งภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพภายในจะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 
และจุดอ่อน ส่วนการวิเคราะห์สภาพภายนอกจะเป็นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค เพ่ือนำามา
หาแนวทางแก้ไขหรือกลยุทธ์เชิงรุก รวมถึง การป้องกันที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซ่ึงการวิจัยนี้ 
จะศึกษาเฉพาะจุดแข็งจุดอ่อนในการปฏิบัติงานเท่านั้น โดย ธีระชัย เนียมหลวง (2557) ได้ระบุว่า  
การประเมนิสภาพแวดล้อมภายในองค์กร คอื การวเิคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร  
เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดยจุดแข็งต้องพยายามรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น 
เพื่อให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของบุคคล หรือองค์กร ส่วนจุดอ่อนต้องพยายามแก้ไขหรือปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น แบ่งปัจจัยแวดล้อมภายในท่ีควรพิจารณาเบื้องต้น (อย่างง่าย) เป็น 4 ปัจจัย หรือที่เรียกว่า  
“4M” ได้แก่ (1) Man คือ บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงผู้บริหารขององค์กรด้วย (2) Money  
คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว (3) Material คือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี และ 
(4) Management คือ การบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เช่น การเงิน พัสดุ งบประมาณ ทรัพยากร 
บุคคล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

นอกจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจดุแขง็ของการปฏบิตังิาน จะใช้การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม 
ภายในเบื้องต้นอย่างง่าย 4M เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์แล้ว ยังมีแนวคิด 7S ของ Mckinsey  
ที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 7 ด้านว่า ในแต่ละด้านมีจุดแข็งจุดอ่อนหรือไม่ โดยปัจจัยภายใน  
7 ด้าน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ 7S Mckinsey ได้แก่ (1) กลยุทธ์ (Strategy) (2) โครงสร้าง 
องค์กร (Structure) (3) สไตล์การทำางานของผูบ้รหิาร (Style) (4) ระบบ (System) (5) บคุลากร (Staff)  
(6) ทกัษะ (Skill) และ (7) ค่านยิม (Shared Value) ซ่ึงในการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนในการปฏิบติังาน 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในข้อท่ี 2 นั้น คณะผู้วิจัยได้นำาหลักแนวคิด 7S Mckinsey มาใช้เป็น 
เครื่องมือในการวิเคราะห์ เน่ืองจากมีการกระจายองค์ประกอบของปัจจัยแวดล้อมภายในที่ละเอียด 
อันจะเกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการทำางานของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และ
สำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5

4.4 โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และส�านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ�าจังหวัดในภาค 5 

ในการดำาเนินงานตามขอบเขตหน้าท่ีและอำานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสำานักงาน  
ป.ป.ช. เป็นส่วนราชการ มฐีานะเป็นนติบุิคคล รบัผดิชอบงานธรุการและดำาเนนิการเพือ่ให้คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. บรรลุภารกิจและหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อกำาหนดการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำานาจของ 
ส่วนราชการในสังกัดสำานักงาน ป.ป.ช. 
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  (1) โครงสร้างของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด
ในภาค 5  

  ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองการแบ่งส่วนราชการและหน้าท่ีและ 
อำานาจของส่วนราชการในสังกัดสำานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 กำาหนดให้มีการแบ่งกลุ่มภารกิจ 
ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) หน่วยงานขึ้นตรงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) กลุ่มภารกิจป้องกัน
การทุจริต (3) กลุ่มภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน (4) กลุ่มภารกิจไต่สวนการทุจริต (5) กลุ่มภารกิจ 
อำานวยการยุติธรรม (6) กลุ่มภารกิจสนับสนุน และ (7) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการพื้นที่ 

  ในส่วนของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 อยู่ในกลุ่มภารกิจปฏิบัติการพื้นที่ โดยมีที่ตั้ง
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำานวน 8 แห่ง 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดลำาปาง และจังหวัดลำาพูน โดยในการบริหารราชการของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 มีหัวหน้า
สำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 คือ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ 
และอำานาจกำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของภาค 5 รวมทั้งหน้าที่และอำานาจอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำานักงาน ป.ป.ช. กำาหนด 
ส่วนสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดมีผู้อำานวยการสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัด เป็นหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับจังหวัด สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. 
ประจำาจังหวัดในภาค 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5

ผู้อำานวยการสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มปราบปรามการ

กลุ่มปราบปรามการ กลุ่มป้องกันการ กลุ่มตรวจสอบ

กลุ่มปฏิบัติการ 

- พนักงานบริหารทั่วไป

- พนักงานบริหารทั่วไป

- พนักงานไต่สวน

- ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

- นิติกร

- นักวิชาการพัสดุ

- นักวิชาการเงินและบัญชี

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- นักจัดการงานทั่วไป 

- พนักงานไต่สวน

- เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต

- เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต

- เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน

- เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน

กลุ่มอำานวยการภาค 5 กลุ่มบริหารคดีภาค 5 กลุ่มประสานการ

ป้องกันการทุจริตภาค 5

กลุ่มตรวจสอบ

ทรัพย์สินภาค 5

ที่มา: สรุปข้อมูลจากระบบอินทราเน็ตของสำานักงาน ป.ป.ช. (portal.nacc.go.th)  



การทุจริตในระดับพื้นที่ : กรณีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 81

  (2) หน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�า
จังหวัดจังหวัดในภาค 5

   (2.1) ส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 หน้าท่ีและอำานาจในการดำาเนินงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริต การไต่สวนเบื้องต้น การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน อีกทั้งมีหน้าที่และ
อำานาจในการกำากับและบูรณาการการปฏบัิตงิาน/หน้าทีข่องสำานกังาน ป.ป.ช. ประจำาจงัหวดัภายในภาค  
เพือ่ให้การดำาเนนิการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต สามารถขบัเคลือ่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และบรรลุผลสำาเร็จในการช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในพื้นที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้ สามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 หน้าที่และอำานาจของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 

หน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน ป.ป.ช.

ด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน อื่น ๆ

• บูรณาการการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตกับภาคส่วนต่าง ๆ 

รวมทั้งดำาเนินการขับเคลื่อนตาม

ยทุธศาสตร์ชาต ิ  ว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 

• จดัทำาแผนงาน โครงการ กจิกรรม

ด้านป้องกันการทจุรติ และตรวจสอบ 

กลัน่กรองข้อเสนอแผนงาน โครงการ  

กจิกรรมของ สปจ. และกำากับตดิตาม  

ประเมินผล 

• ประสานกับส่วนกลาง และ สปจ.  

เพ่ือร่วมตรวจสอบกรณท่ีีคณะกรรมการ  

ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการ

ดำาเนนิการอนัอาจนำาไปสูก่ารทจุรติ

หรือส่อว่าอาจมีการทุจริต

• ประสานกับส่วนกลาง และ สปจ.  

เพือ่ร่วมกนัสำารวจ ตรวจสอบ ตดิตาม  

เฝ้าระวงั ประเมินสภาวการณ์การทจุรติ 

อย่างรวดเรว็ เพือ่ให้เกดิการป้องกัน

โดยเร็ว 

• จัดทำาฐานข้อมูลทางด้านงาน

ป้องกันการทุจริต

• พิจารณารายงานการตรวจสอบ 
เบือ้งต้นของ สปจ. และรายงานการ 
ไต่สวนเบือ้งต้นกรณทีี ่สปจ. ภายในภาค  
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้ดำาเนนิการ เพือ่เสนอคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. หรอืส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
• รบัเรือ่งกล่าวหา และส่งให้หน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ไต่สวนเบือ้งต้น 
ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏบิตังิานร่วมกบั สปจ. หรอืหน่วย
งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ 
เบื้องต้นและไต่สวนเบื้องต้น
• ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับ 
สปจ. ในการตรวจสอบและพิจารณา
รายงานผลการดำาเนนิการและสำานวน 
เร่ืองกล่าวหาท่ี ป.ป.ท. /ส่วนราชการ/ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้ดำาเนินการ
ตามที่ได ้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมท้ังเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัย
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
• งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองเรื่องกล่าวหา 
• จัดทำาฐานข้อมูลทางด้านงานคดี

• ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย และปฏบิติังาน 
ร่วมกับ สปจ. หรือหน่วยงานอื่นท่ี
เกีย่วข้องในการตรวจสอบทรพัย์สิน 
• ตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวน 
เบ้ืองต้น รวมท้ังเสนอความเห็น 
ประกอบการวินิจฉัยกรณีรำ่ารวยผิด
ปกติ/มีพฤติการณ์รำ่ารวยผิดปกติ/ 
มทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้ผิดปกต/ิมพีฤตกิารณ์ 
ซุกซ่อนทรัพย์สิน 
• เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบและดำาเนินคดี
ในกรณีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน/จงใจ
ยื่นเท็จ/ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ 
• เปิดเผยผลการตรวจสอบและ
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สิน ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 
และเอกสารประกอบ 
• งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย ์สินและหนี้สิน
ประจำาภาค
•  จดัทำาฐานข้อมลูคดงีานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน

• งานสืบสวน การข ่าวและ 
การต่อต้านข่าวกรองที่เก่ียวข้อง 
กบัการทจุรติ ตรวจสอบสถานการณ์ 
และข้อมูลข่าวสารการทุจริต
จากสื่อต่าง ๆ 
• ตดิตามบคุคลตามหมายเรยีก 
ประสานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
กบัการจบักมุ ควบคมุตวั ปล่อยตวั  
การคุ้มครองพยานกันบุคคล
ไว้เป็นพยาน 
• ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณ การบญัช ีและ 
พัสดุ 
• กำากบั ดแูล ประสานนโยบาย  
พัฒนาระบบงาน จัดอบรมและ
พัฒนาบุคลากรภายในภาค 
ให้คำาปรึกษาแนะนำาและช่วย
แก้ไขปัญหา รวมท้ังบรูณาการ 
การปฏิบัติงานของ สปจ.
ภายในภาค
• จัดทำา กำากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติ
การฯ ของ สปจ. 
• ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้
รับมอบหมาย

ทีม่า:  สรปุข้อมลูจากประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง การแบ่งส่วนราชการและหน้าทีแ่ละอำานาจของส่วนราชการ 

ในสังกัดสำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิพ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำานาจของส่วนราชการในสังกัดสำานักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563



วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)82

  (2.2) ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดในภาค มีหน้าท่ีและอำานาจในการป้องกัน
การทุจริต การปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบทรัพย์สินภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ  
โดยในส่วนของภารกิจปราบปรามการทุจริต มีหน้าท่ีและอำานาจเฉพาะการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น 
เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติมอบหมายให้ดำาเนินการไต่สวนเบื้องต้นเฉพาะกรณี สามารถ 
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 3 

แผนภาพที่ 3 หน้าที่และอำานาจของสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5

หน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดในภาค 5

ด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน อื่น ๆ

• บูรณาการการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตกับภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมทั้งดำาเนินการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
• จัดทำาและดำาเนินการแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมด้านป้องกัน 
การทจุริต รวมทัง้ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลต ่อสำ านั ก งาน  
ป.ป.ช. ภาค
•  ประสาน ติดตาม และให้คำาปรึกษา 
หรือข้อเสนอแนะกับหน่วยงานของ
รัฐในเขตจังหวัดท่ีรับผิดชอบในการ
ดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
• ประสานกับส่วนกลาง และ สปจ.
เพือ่ร่วมตรวจสอบกรณีทีค่ณะกรรมการ  
ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว ่ามี 
การดำา เนินการอันอาจนำาไปสู ่ 
การทจุรติหรอืส่อว่าอาจมกีารทจุริต
• ประสานกับส่วนกลางและ สปจ. 
เพือ่ร่วมกนัสำารวจ ตรวจสอบ ตดิตาม  
เฝ ้าระวัง ประเมินสภาวการณ์ 
การทุจริตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิด 
การป้องกันโดยเร็ว 
• ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา 
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในเขตจังหวัด เพื่อเสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. 
• จัดทำาฐานข้อมูลทางด้านงาน
ป้องกันการทุจริต

• รับเรื่องกล่าวหาในเขตจังหวัด

•  ต ร ว จ ส อ บ เ บื้ อ ง ต ้ น  ก ร ณ ี

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาความผิด

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำา

ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ 

หรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ี 

ในการยตุธิรรม หรอืฐานความผดิอืน่

ตามกฎหมายกำาหนด

• ไต่สวนเบือ้งต้น กรณคีณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มมีตมิอบหมายให้ดำาเนนิการ 

• ตรวจสอบและพิจารณารายงาน

ผลการดำาเนินการและสำานวนเร่ือง

กล่าวหาที่ ป.ป.ท./ส่วนราชการ/

หน่วยงานอื่นของรัฐได้ดำาเนินการ 

ต า ม ที่ ไ ด ้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมท้ัง

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ

วินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

• จัดทำาฐานข้อมูลทางด้านงานคดี

• รั บและตรวจสอบความถู ก
ต้องและความมีอยู ่จริง รวมทั้ง 
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ที่มีหน้าที่ยื่นภายในเขตจังหวัด 
•  เปิดเผยผลการตรวจสอบและ
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สิน ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 
และเอกสารประกอบ 
•  จดัทำาฐานข้อมลูคดงีานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สิน

• จั ด ทำ า ฐ า น ข ้ อ มู ล ง า น  
ด้านการบริหารภายในเขต
จังหวัด 
• ดำาเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย

ที่มา: สรุปข้อมูลจากประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำานาจของส่วนราชการ

ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561
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5. วิธีการด�าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสำาคัญ 

ประกอบด้วย 
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การศึกษาเอกสาร (Literature Review) จากหนังสือ บทความทางวิชาการ  

รายงานการวิจัย วารสาร วิทยานิพนธ์ สื่อออนไลน์ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

  (2) ข้อมูลจากสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนและคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
ความผิดในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงาน ป.ป.ช. 
เพื่อศึกษาภาพรวมของการร้องเรียนและการดำาเนินคดีแล้วเสร็จของสำานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งทำาการศึกษา 
และวเิคราะห์สถานการณ์การทจุรติ รปูแบบและลกัษณะของการทจุรติในภาพรวมทีเ่กดิขึน้ในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5 จำานวน 8 แห่ง 
(ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง และลำาพูน)

  (3) ข ้อมูลจากคดี ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในเขตพื้น ท่ี 
ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 เพื่อนำามาวิเคราะห์ลักษณะของการทุจริตและปัจจัยที่ 
ก่อให้เกิดการทุจรติในเขตพืน้ทีภ่าค 5 โดยเลอืกศกึษาจากคดทีีม่กีารชีม้ลูความผดิสงูสดุใน 2 รปูแบบแรก  
ได้แก่ การทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง และการทุจริตในงานการเงินและบัญชี ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลคดี 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดที่นำามาใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ นำามาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของสำานกังาน ป.ป.ช. ซึง่เป็นข้อมลูในภาพรวม ประกอบกบัข้อจำากดัด้านการเข้าถงึข้อมลูในสำานวนคดี 
คณะผู้วิจัยจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากคำาพิพากษาของศาล รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำามาใช้ในการศึกษาลักษณะของการทุจริตและปัจจัยที่ก่อให้เกิด 
การทจุรติเชงิลกึของการทจุรติในงานจดัซือ้จดัจ้างและการทจุรติในงานการเงนิและบญัช ีซึง่เป็นรปูแบบ
การทุจริตที่พบมากที่สุดเป็น 2 อันดับแรก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5  

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให ้
ข้อมูลหลัก ได้แก่ (1) บุคลากรของสำานักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำานักงาน 
ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5 เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ 
การทจุรติ รปูแบบ และลกัษณะของการทจุริต ปัจจยัทีก่่อให้เกิดการทจุรติ จดุแขง็จดุอ่อนของการปฏบิตังิาน 
ของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5 รวมทั้ง ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ (2) ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่สำานักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิภูมภิาคท่ี 8 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั เขต 5 และอาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต รูปแบบ และลักษณะของการทุจริต 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้ง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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6. ผลการศึกษา
จากการศึกษาสถานการณ์การทุจริต รูปแบบ และลักษณะของการทุจริต ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

การทุจริตที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช.  
ประจำาจังหวัดในภาค 5 รวมทั้ง การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของการปฏิบัติงานของสำานักงาน ป.ป.ช.  
ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5 โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

6.1 ผลการศึกษาสถานการณ์การทุจริตในภาพรวมในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
ของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

จากการศึกษาข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน 
ป.ป.ช. ภาค 5 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่า มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 1,004 เรื่อง 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำานวน 190 เร่ือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำานวน 293  
เรื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำานวน 521 เรื่อง สำาหรับข้อมูลคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมติชี้มูลความผิดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ในระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่า มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 79 เรื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการชี้มูล 
ความผิด จำานวน 15 เรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการชี้มูลความผิด จำานวน 38 เรื่อง และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการชี้มูลความผิดจำานวน 26 เรื่อง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำานวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และจำานวนคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
จำาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ

จังหวัด

จ�านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน จ�านวนคดีที่มีการชี้มูลความผิด

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เรื่อง)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

(เรื่อง)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

(เรื่อง)

รวม

(เรื่อง)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

(เรื่อง)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

(เรื่อง)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

(เรื่อง)

รวม

(เรื่อง)

เชียงใหม่ 72 92 194 358 2 11 9 22

เชียงราย 38 66 132 236 7 5 3 15

ลำาปาง 17 34 66 117 2 3 5 10

แพร่ 10 30 42 82 1 4 3 8

ลำาพูน 18 19 27 64 1 3 4 8

พะเยา 16 23 20 59 1 5 1 7

น่าน 16 15 20 51 - 5 - 5

แม่ฮ่องสอน 3 14 20 37 1 2 1 4

รวมทั้งหมด 190 293 521 1,004 15 38 26 79

ที่มา: ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของสำานักงาน ป.ป.ช. 
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จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยเห็นว่า คดีท่ีมีการชี้มูลความผิดในระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ที่ใช้ศึกษา อาจเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
ซึ่งการศึกษาคดีที่มีการชี้มูลจะไม่บ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต จึงได้ศึกษาเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง
สำานกังาน ป.ป.ช. ทีอ่าจสะท้อนสถานการณ์การทจุรติได้ในระดบัหนึง่ ประกอบกบัข้อมลูการสมัภาษณ์ 
พบว่า สถานการณ์การทุจริตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายหลัง
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561 ทีม่จีำานวนเรือ่งร้องเรยีนเข้ามายงัสำานกังาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานกังาน ป.ป.ช. ประจำาจงัหวดั 
ในภาค 5 เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลของกฎหมายที่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำานาจ 
ตรวจสอบการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับตำาแหน่ง นอกจากนี้ การที่เน้นการดำาเนินงาน 
ด้านการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก โดยลงพื้นท่ีไปให้ความรู้แก่ประชาชน ทำาให้ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบัช่องทางในการร้องเรยีนเพิม่ขึน้ รวมทัง้ในปัจจบุนัมีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น เช่น การจัดตั้งชมรม STRONG และมีสื่อโซเชียลมีเดีย 
ที่ทำาหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวัง สอดส่องการทำางานของหน่วยงานของรัฐ เช่น สำานักข่าวอิศรา  
เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เป็นต้น ทำาให้ภาคประชาชนมีการตื่นตัว อีกทั้งในกระบวนการดำาเนินงาน
ด้านปราบปรามการทุจริตทีล่่าช้า ประกอบกบัในบางกรณศีาลอาจจะใช้ดลุพนิจิในการพพิากษาลงโทษ
ผู้กระทำาผิดโดยให้รอลงอาญา ทำาให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่เกรงกลัวท่ีจะกระทำาการทุจริต เพราะโอกาส 
ที่จะถูกลงโทษมีน้อยเมื่อเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากการแบ่งขนาดจังหวัด โดยอิงข้อมูลการแบ่งขนาดจังหวัด
เพื่อจัดสรรงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงมหาดไทย (ผู้จัดการออนไลน์, 2562) พบว่า จังหวัด 
ที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำาปาง จะมีจำานวนเรื่องกล่าวหา 
ร้องเรียนมากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ความหนาแน่นของประชากรสูง ทำาให้มีจำานวน 
หน่วยงานของรฐัในพืน้ท่ีมาก รวมท้ังการได้รบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายในจำานวนทีม่ากกว่า จงึส่งผลให้ 
มีความเสีย่งหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติ รวมถงึมเีรือ่งกล่าวหาร้องเรยีนได้มากกว่าจงัหวดัขนาดกลาง
และจังหวัดขนาดเล็ก ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แม้จะจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ แต่มีจำานวน 
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนน้อย เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นทิวเขาสูง 
สลบัซับซ้อน มเีนือ้ท่ีป่าไม้คดิเป็นร้อยละ 85.51 ของเนือ้ทีจ่งัหวดั รวมถงึมจีำานวนประชากรไม่หนาแน่น 
และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่มีจำานวนน้อย จึงส่งผลต่อการมีจำานวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่น้อย

6.2 ผลการศึกษารูปแบบและลักษณะของการทุจริตในภาพรวม 
จากการศกึษาข้อมลูคดทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลูในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

ในเขตพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของสำานกังาน ป.ป.ช. ภาค 5 จำานวนทัง้สิน้ 79 คด ีพบว่า รปูแบบการทจุรติ 
ทีเ่กิดขึน้ มี 5 รปูแบบ ได้แก่ การทจุรติในงานจดัซือ้จดัจ้าง การทจุรติในงานการเงินและบญัช ีการทจุรติ 

ในงานบริการและการบังคับใช้กฎหมาย การทุจรติในงานบรหิารงานบคุคล และการทจุรติในงานภาษอีากร 
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และการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ โดยการทุจริตในงานจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรูปแบบการทุจริตที่พบมากที่สุด 
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 จำานวน 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56.96  
ของจำานวนคดีทั้งหมดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด โดยลักษณะของการทุจริตที่พบมาก  
ได้แก่ การไม่ดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา และ 
การจัดซ้ือจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง รวมทั้งมีจำานวนผู้ถูกชี้มูลความผิดมากที่สุด จำานวน 143 คน  
(จากจำานวนผู้ถูกชี้มูลความผิดทั้งหมด 197 คน) 

รองลงมาเป็นการทุจริตในงานการเงินและบัญชี จำานวน 14 เร่ือง (ร้อยละ 17.72)  
มีลักษณะของการทุจริต ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สินของหน่วยงาน การเบิกเงินในโครงการเป็นเท็จ 
และการปลอมแปลงลายมือชื่อหรือเอกสาร การทุจริตในงานการบริการและบังคับใช้กฎหมาย จำานวน  
9 เรื่อง (ร้อยละ 11.39) มีลักษณะของการทุจริต ได้แก่ การไม่ดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะการทุจริตที่พบมากสุด เช่น การไม่จับกุมดำาเนินคดี การไม่ส่งเรื่องดำาเนินคดี 
เป็นต้น การจัดทำาเอกสารเท็จ และการเรียกรับเงิน การทุจริตในงานบริหารงานบุคคล จำานวน 6 เรื่อง 
(ร้อยละ 7.60) มีลักษณะของการทุจริต ได้แก่ การเรียกรับเงิน และการไม่ดำาเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนการทุจริตในงานภาษีอากรและการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ เป็นรูปแบบการทุจริต
ที่พบน้อยที่สุด จำานวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 6.33) โดยมีลักษณะของการทุจริต ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน การเอื้อประโยชน์ และการไม่ดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ยังพบว่า การทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตในงานการบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่จะมี 
ผู้กระทำาความผิดมากกว่า 1 คน ส่วนการทุจริตในงานการเงินและบัญชี การทุจริตในงานบริหาร 
งานบุคคล และการทุจริตในงานภาษีอากรและการจัดเก็บรายได้อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำา 
ความผิดโดยมีผู้กระทำาผิด 1 คน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จำานวนคดีและผู้ถูกชี้มูลความผิด จำาแนกตามรูปแบบการทุจริตและลักษณะของการทุจริต 

รูปแบบ

การทุจริต

จ�านวนคดี

(เรื่อง)

จ�านวน

ผู้ถูกชี้มูล

(คน)

ลักษณะการทุจริต
จ�านวนคดี

(เรื่อง)

จ�านวน

ผู้ถูกชี้มูล

(คน)

งานจัดซื้อจัดจ้าง 45 143 ไม่ดำาเนินการตามกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

13 21

ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา 9 59

จัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง 7 8

มีส่วนได้เสียในสัญญา 4 10

จัดซื้อพัสดุไม่ได้คุณภาพ ไม่คุ้มค่า 3 5

เรียกรับเงิน 2 3

จัดทำาเอกสารเท็จ 2 13
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ตารางที ่2  (ต่อ) จำานวนคดแีละผูถ้กูช้ีมลูความผิด จำาแนกตามรปูแบบการทุจรติและลกัษณะของการทุจรติ

รูปแบบ

การทุจริต

จ�านวนคดี

(เรื่อง)

จ�านวน

ผู้ถูกชี้มูล

(คน)

ลักษณะการทุจริต
จ�านวนคดี

(เรื่อง)

จ�านวน

ผู้ถูกชี้มูล

(คน)

ปลอมแปลงเอกสารในการทำาสัญญา 1 2

กำาหนดคุณสมบัติเพื่อกีดกัน 1 1

กีดกันไม่ให้เข้าทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 1 1

เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 1 17

ปกปิดประกาศประกวดราคา 1 3

งานการเงิน

และบัญชี

14 18 เบียดบังทรัพย์สินของหน่วยงาน 7 8

เบิกเงินในโครงการเป็นเท็จ 5 8

ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือเอกสาร 2 2

งานบริการ

และการบังคับใช้

กฎหมาย

9 23 ไม่ดำาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 7 18

จัดทำาเอกสารเท็จ 1 3

เรียกรับเงิน 1 2

งานบริหารงานบุคคล 6 8 เรียกรับเงิน 4 5

ไม่ดำาเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 3

งานภาษีอากรและ

การจัดเก็บรายได้อื่น ๆ

5 5 เบียดบังทรัพย์สินของหน่วยงาน 2 2

เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 2 2

ไม่ดำาเนินการตามกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1 1

รวมทั้งหมด 79 197

ที่มา:  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของสำานักงาน ป.ป.ช. 

นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในส่วนผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถ่ิน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีการถูกชี้มูลความผิดในทุกรูปแบบของการทุจริต  
รวมทั้งเป็นผู้ถูกชี้มูลความผิดที่มีสัดส่วนมากที่สุดของการทุจริตในแต่ละรูปแบบ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  จำานวนผู้ถูกชี้มูลความผิดจำาแนกตามตำาแหน่งของผู้ถูกชี้มูลและรูปแบบการทุจริต

ต�าแหน่ง

รูปแบบการทุจริต รวม  (คน)

งานจัดซื้อ

จัดจ้าง

งานบริการ

และการบังคับ

ใช้กฎหมาย

งานการเงิน

และบัญชี

งานบริหาร

งานบุคคล

งานภาษีอากร

และการจัดเก็บ

รายได้อื่นๆ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 72 11 3 3 1 90

ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก

สภาท้องถิ่น
42 10 10 5 3 70

เอกชน/ประชาชน 11 2 - - - 13

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 - - - - 7

กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 2 - - - - 2

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2 - 2 - 1 5

ข้าราชการฝ่ายทหาร - - 1 - - 1

รวมทั้งหมด 143 23 18 8 5 197

ที่มา:  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของสำานักงาน ป.ป.ช. 

6.3 ผลการศึกษาลักษณะของการทุจริตและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตใน 2 รูปแบบ
การทุจริต

จากการศึกษาลักษณะของการทุจริตและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตในเชิงลึก โดยเลือก
ศึกษาจากคดีที่มีการชี้มูลความผิดสูงสุดใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การทุจริตในงานจัดซ้ือจัดจ้าง และ 
การทุจริตในงานการเงินและบัญชี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาจากรายงานประจำาป ี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและนำาไปสู่การหาแนวทางการป้องกันการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นมากที่สุดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 พบว่า 

(1) การทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง เกิดขึ้นได้ในข้ันตอนต่าง ๆ  ของการจัดซื้อจัดจ้าง  
ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การพิจารณาหาคู่สัญญา การตรวจรับงาน  
และการเบกิจ่ายเงนิ โดยส่วนใหญ่การทจุรติทีเ่กดิขึน้จะพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คอื เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้กระทำาผิดส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซ่ึงเป็นผู้ที่มีอำานาจอนุมัติ 
ให้จัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และมักมีผู้ร่วมกระทำาผิด
มากกว่า 1 คน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายหรือทำาในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการ รวมทั้งในบางกรณีมีเอกชนหรือประชาชนร่วมกระทำาผิดด้วย ซึ่งจากข้อมูลคดี 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5  
พบว่า การทจุรติในงานจดัซือ้จัดจ้างเป็นการทจุรติทีเ่กิดข้ึนในทกุจังหวดัของเขตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ 
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ของสำานกังาน ป.ป.ช. ภาค 5 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานทีถ่กูชีม้ลูความผดิมากทีส่ดุ 
จำานวน 38 เรื่อง จากจำานวนคดีท้ังหมดที่มีการชี้มูลความผิดของการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง  
(45 เรื่อง) ผู้ถูกช้ีมูลความผิดส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิน่จำานวน 72 คน และผู้บรหิารท้องถ่ินจำานวน 42 คน รวมทัง้สิน้ 114 คน คดิเป็นร้อยละ 78.32 
ของจำานวนผูถ้กูชีม้ลูความผดิทัง้หมดในการทจุรติในงานจดัซือ้จดัจ้าง (143 คน) โดยมีเอกชน/ประชาชน
ถูกชี้มูลความผิดจำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ในส่วนของลักษณะของการทุจริตที่พบ มีดังนี้ 

  (1.1) การกำาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อกีดกันผู้เสนอราคาบางราย 
หรือที่เรียกว่า การล็อคสเปค ทำาให้หน่วยงานรัฐมีตัวเลือกน้อย อีกทั้งอาจต้องใช้งบประมาณ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าปกติ โดยการล็อคสเปคที่เกิดขึ้นมักเป็นการกระทำาผิดที่มีการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้บริหารหน่วยงานที่มีอำานาจตัดสินใจในการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการกำาหนดคุณสมบัติ
เฉพาะและราคากลาง และเอกชน ทั้งนี้ ในบางครั้งผู้บริหารหน่วยงานอาจมีการตกลงกับเอกชนก่อน 
และกำาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะให้ตรงกับเอกชนท่ีรู้จักกัน หรือใช้รายละเอียด
ตามที่เอกชนได้กำาหนดไว้ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้ตกลงกับผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจำากัด 
หรือบริษัทอื่น ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับห้างหุ้นส่วนจำากัดแห่งหนึ่งเป็นผู้ชนะการสอบราคา โดย 
ได้กำาหนดคุณสมบัติของพัสดุแต่ละรายการตามที่ผู้แทนของห้างหุ้นส่วนจำากัดดังกล่าวจัดส่งเอกสาร
คุณสมบัติมาให้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น

  (1.2) การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพ 
และมีราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ แต่พบว่าในบางกรณีหน่วยงาน
ของรฐั มกีารจดัซือ้จัดจ้างในราคาทีส่งูเกนิจรงิ ทำาให้เกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐั ซึง่ในกรณีนี ้
อาจมีความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เอกชน และทำาให้เอกชนได้รับประโยชน ์
จากกำาไรส่วนเกินที่ควรจะได้

  (1.3) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน ทั้งที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ  
โดยผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการก่อน แล้วนำาเสนอเรื่องให้สภาท้องถิ่นอนุมัต ิ
เงินงบประมาณในภายหลัง หรือการหาผู้รับจ้างแล้วทำาเอกสารย้อนหลัง โดยนำาพรรคพวกของตน 
มาทำางานก่อน ทำาให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

  (1.4) การตรวจรบัพสัดหุรือตรวจรบังานไม่ถกูต้องตามเงือ่นไขของสญัญา เป็นลกัษณะ
การทุจริตหนึ่งที่พบมากในเขตพื้นที่ความผิดชอบของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น 
กับงานก่อสร้าง งานขุดลอกคูคลอง ซึ่งขั้นตอนการตรวจรับงานเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ เพราะหาก 
ยงัไม่มกีารตรวจรบัพสัด/ุงาน แล้วจะไม่สามารถทำาการเบกิจ่ายเงนิให้กบัผูข้ายหรอืผูร้บัจ้าง โดยบางครัง้ 
พบว่า มีการตรวจรับไม่ถูกต้องตามที่กำาหนดไว้สัญญา ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ เช่น  
กรณีคณะกรรมการตรวจรับงานได้รายงานการตรวจรับพัสดุว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน 
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ทัง้ทีว่สัดทุีต่รวจรับมจีำานวนไม่ครบถ้วนตามรายละเอยีดทีจั่ดซือ้ เป็นเหตใุห้เกดิความเสยีแก่ทางราชการ 
เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจรับงานท่ีไม่เป็นไปตามสัญญา บางครั้งเกิดจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สั่งการให้เจ้าหน้าที่รับงานดังกล่าว

  (1.5)  การเรียกรับเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบางครั้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่มีอำานาจในการตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนกับ 
การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ได้รับงาน การตรวจรับงาน 
หรือในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู ้ขาย/ผู ้รับจ้าง เช่น การขู่ว่าจะปรับเงินหรือไม่ยอมตรวจรับงาน
ทำาให้ส ่งงานช้าเพื่อย้ือเวลา เป็นต้น โดยในการเรียกรับเงินมีท้ังกระทำาผิดเพียงผู ้เดียวหรือ 
ร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมูลค่าของเงินท่ีเรียกรับอาจกำาหนดเป็นอัตราร้อยละ 
ของมูลค่าโครงการ การทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้น เป็นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งนำาไปสู่การกระทำาความผิดทางอาญา ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา เช่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต (มาตรา 157)  
การเรียกรับเงิน (มาตรา 149) การเข้ามีส่วนได้เสียในสัญญา (มาตรา 152) หรือการรับรองหรือ 
กรอกข้อความลงในเอกสารอันเป็นเท็จ (มาตรา 162) เป็นต้น นอกจากนี้ในบางกรณียังเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ในกรณี 
ทีม่กีารกระทำาในลกัษณะการสมยอมในการเสนอราคาหรือมุง่หมายมใิห้มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

  สำาหรับปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากปัจจัยภายใน 
ตัวบุคคล เนื่องจากการทุจริตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เร่ิมจากจิตสำานึกของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคน ซ่ึงหากมี
ความโลภ การไม่รู้จักความเพียงพอ ประกอบกับเมื่อขาดความซื่อสัตย์สุจริตย่อมนำาไปสู่การใช้อำานาจ 
ในตำาแหน่งหน้าท่ี เพื่อกระทำาการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องได้ 
เช่น การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง การเข้ามามีส่วนได้เสียในสัญญา เป็นต้น ดังนั้น การสร้างเสริม 
การมีคุณธรรมจริยธรรมความซือ่สตัย์สจุรติ การทำางานโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรอืการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับตำาแหน่งจึงเป็นเร่ือง 
ทีม่คีวามสำาคญั นอกจากนี ้ปัจจยัด้านการเมอืง ก็เป็นปัจจัยหลกัทีก่่อให้เกดิการทจุริตในงานจัดซือ้จดัจ้าง 
โดยส่วนใหญ่การทุจรติมกัเกดิข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เนือ่งจากผูบ้รหิารท้องถิน่เป็นผูม้อีำานาจ
ในการบริหารหน่วยงาน รวมถึงการพิจารณาให้คุณให้โทษทำาให้เจ้าหน้าที่เกรงกลัว จึงต้องยอมทำาตาม
คำาสัง่การ เช่น การถูกสัง่การให้รบังานของผูร้บัจ้างทัง้ทีไ่ม่เป็นไปตามรปูแบบรายการ เป็นต้น นอกจากนี ้
นกัการเมืองในท้องถิน่ อาจเข้ามาแทรกแซงการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ หากผูบ้รหิาร 
มคีวามสมัพนัธ์หรอืเป็นคนของนกัการเมอืง เช่น การเลอืกเอกชนทีน่กัการเมอืงรูจ้กัมารับงานในโครงการ
ต่าง ๆ เป็นต้น  
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  (2) การทุจริตในงานการเงินและบัญชี โดยผู้กระทำาผิดส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงิน 
และบัญชี รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาเพียงคนเดียวหรือมีผู้กระทำา
ผิดจำานวน 1 - 2 คน ซึ่งแตกต่างจากการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีการร่วมมือกันหรือมีเอกชน 
เข้ามาเกีย่วข้องในการกระทำาผดิ โดยการทจุรติในงานการเงินและบญัชส่ีวนใหญ่พบในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งจากข้อมูลคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในเขตพ้ืนท่ี 
ความรบัผดิชอบของสำานกังาน ป.ป.ช. ภาค 5 พบว่า ผูถ้กูชีม้ลูความผดิส่วนใหญ่เป็นบคุลากรในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นจำานวน 10 คน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำานวน 3 คน  
รวมทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 ของจำานวนผู ้ถูกชี้มูลความผิดทั้งหมดในการทุจริต 
ในงานการเงินและบัญชี (18 คน) ในส่วนของลักษณะของการทุจริตที่พบ ได้แก่ 

   (2.1) การเบียดบงัทรัพย์สนิของหน่วยงาน เป็นกรณทีีเ่จ้าหน้าทีม่กีารนำาทรพัย์สนิ
ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์การทำางาน หรอืขาดการตรวจสอบหรอืกำากบัดแูลอย่างเข้มงวด จงึเป็นเหตใุห้เหน็ช่องทาง 
โอกาสหรือวิธีการที่จะกระทำาการทุจริต โดยในการเบียดบังที่เกิดขึ้นอาจมีการจัดทำาเอกสารเท็จ 
หรือปลอมลายมือชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินสำาเร็จ เช่น กรณีที่หัวหน้าส่วนการคลัง 
ได้นำาเช็คสั่งจ่ายเงินจำานวน 35,775 บาท ไปเบิกถอนเงิน โดยปลอมลายมือชื่อของผู้มีอำานาจ 
และลงลายมือชื่อของตนในฐานะผู้สั่งจ่ายเช็ค ระบุว่าชำาระหนี้ให้กับห้างหุ้นส่วนจำากัดแห่งหนึ่ง  
ทั้งที่ห้างหุ้นส่วนจำากัดดังกล่าวไม่ได้มีการวางบิลเรียกเก็บเงินค่าอุปกรณ์สำานักงาน และหัวหน้า 
ส่วนการคลังก็มิได้นำาเช็คหรือเงินสดไปชำาระหนี้ค่าอุปกรณ์สำานักงาน เป็นต้น

   (2.2) การเบิกจ่ายเงินเท็จหรือใช้จ่ายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยกรณีที่พบ  
ได้แก่ การจัดทำาเอกสารเท็จเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการของหน่วยงาน การเบิกค่าล่วงเวลาเป็นเท็จ 
หรือการใช้จ่ายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทำาให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน 

  ในส่วนของฐานความผิดท่ีพบในการทุจริตในงานการเงินและบัญชี ส่วนใหญ่ 
จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น การเบียดบัง (มาตรา 147) การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต (มาตรา 157) เป็นต้น

  สำาหรับปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการทุจริตในงานการเงินและบัญชี คือปัจจัยภายใน
ตัวบุคคลเช่นเดียวกับการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง นอกเหนือจากปัจจัยภายในตัวบุคคลแล้ว  
ปัจจัยด้านระบบราชการ ยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดการทุจริตในงานการเงินและบัญชี เนื่องจาก 
การทำางานด้านการเงนิและบัญชีต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบยีบทีใ่ช้ในการทำางาน 
ซึง่ผูป้ฏบัิตงิานบางรายมคีวามคุน้เคยและมปีระสบการณ์การทำางานแบบเดมิเป็นเวลานาน จนรูร้ะเบยีบ

ขัน้ตอนในการปฏิบติังาน ทำาให้เห็นช่องทางทีเ่ป็นโอกาสในการทุจริตได้ ประกอบกบัการท่ีหวัหน้าหน่วยงาน
หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานไม่มีการกำากับควบคุมการทำางานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือขั้นตอนการดำาเนินงาน เพราะความไว้วางใจที่มีต่อผู้บังคับบัญชา ยิ่งทำาให้เกิดการทุจริตได้ง่าย 
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6.4 ผลการวเิคราะห์จดุแขง็และจดุอ่อนของการปฏบิติังานของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5  
และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดในภาค 5

จากการวเิคราะห์จุดแข็งจดุอ่อนในการปฏบิตังิานซ่ึงเป็นการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์กรจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ พบว่า การดำาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5 มีจุดแข็งในด้านกลยุทธ์ 
ที่เน้นการทำางานเชิงรุก เช่น การลงพื้นท่ีให้ความรู้ การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทันทีเมื่อมีการแจ้ง
เบาะแสการทจุรติหรอืพฤตกิารณ์ทีส่่อว่าจะมกีารทจุริต เป็นต้น ในด้านโครงสร้างองค์กรมกีารแบ่งงาน 
ในแต่ละภารกิจที่ชัดเจน การมีสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัด 
ในภาค 5 ทำาให้หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนประชาชน สามารถเข้าถึงและติดต่อได้ง่ายขึ้น เช่น  
การแจ้งเบาะแส การขอคำาปรึกษา การยืน่บญัช ีเป็นต้น และเจ้าหน้าทีส่ามารถลงพ้ืนทีต่รวจสอบ/ไต่สวน 
เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ในด้านรูปแบบการทำางานของผู ้บริหารที่มีการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้อิสระในการทำางาน และการส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในทุกภารกิจ ในด้านระบบงานทุกภารกิจมีกฎหมายที่กำาหนดขั้นตอนและระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน รวมท้ังมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำางานในด้านบุคลากร มีบุคลากร 
ที่มีคุณวุฒิตรงตามสายงานในแต่ละภารกิจ และในด้านทักษะ มีหน่วยงานภายในที่ทำาหน้าที่พัฒนา
บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะ รวมทั้งในด้านค่านิยม มีค่านิยมหลัก 
ท่ียึดร่วมกันของบุคลากรที่เน้นความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทาง 
การดำาเนินงานให้บรรลุภารกิจของหน่วยงานได้ 

สำาหรับจุดอ่อนของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5 
ส่วนใหญ่เป็นจดุอ่อนท่ีเป็นปัญหาในภาพรวมของสำานกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงมาจากนโยบายหรอืการบริหารงาน 
จากส่วนกลาง กล่าวคือ ในด้านกลยุทธ์ยังไม่เน้นบทบาทงานด้านสืบสวนเพ่ือช่วยในการสนับสนุน
การปราบปรามการทุจริตเท่าที่ควร ในด้านระบบงานด้านการปราบปรามการทุจริต เช่น การรวม 
ศนูย์อำานาจไว้ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำาให้การพิจารณาคดมีคีวามล่าช้า รวมทัง้ปัจจบุนัสำานกังาน ป.ป.ช. 
ประจำาจงัหวดัในภาค 5 มภีาระงานการไต่สวนเบือ้งต้นมากกว่าการตรวจสอบเบือ้งต้น ซึง่ไม่สอดคล้อง
กับโครงสร้างองค์กรที่เน้นให้สำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัด ทำาเร่ืองการตรวจสอบเบื้องต้น อีกท้ัง  
ยังมีความซำ้าซ้อนกันระหว่างการดำาเนินงานในระบบสารสนเทศกับการทำาเอกสาร เช่น การขอขยาย 
ระยะเวลาไต่สวน หรือการรายงานความคืบหน้า หรือการไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานไต่สวนที่เป็นปัจจุบัน 
เป็นต้น ด้านการป้องกนัการทุจรติ เช่น โครงการ/กจิกรรมส่วนใหญ่ท่ีถกูคดิโดยส่วนกลาง อาจไม่สอดคล้อง 
กบับริบทในพืน้ที ่หรอืโครงการจากส่วนกลางยงัขาดปฏทินิการทำางานทีช่ดัเจน เพือ่ให้สำานกังาน ป.ป.ช. 
ภาค และจังหวัดวางแผนการทำางาน เป็นต้น และด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เช่น กฎ ระเบียบ 
และประกาศ ตลอดจนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน  
มีการปรับเปลี่ยนบ่อย และในบางประเด็นยังไม่มีความชัดเจน เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ในด้านบุคลากร ในบางจังหวัดบุคลากรยังไม่เต็มตามกรอบอัตรากำาลัง ทำาให ้

ภาระงานต้องตกอยู่กับบุคลากรที่มี รวมทั้งยังขาดบุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ พนักงานบริหารทั่วไป พนักงานขับรถ ทำาให้ต้องใช้บุคลากรภารกิจอื่น ๆ มาดำาเนินการแทน  

เช่น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินทำาหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นต้น ในด้านทักษะ พบว่า

เนื้อหาหลักสูตรที่ส่วนกลางจัดอบรมยังไม่ครอบคลุม ซ่ึงเจ้าหน้าที่ยังมีความต้องการความรู้ที่ใช้ใน 

การปฏิบัติงานเฉพาะด้าน รวมท้ังการทำางานด้านปราบปรามการทุจริตท่ีให้พนักงานไต่สวนบรรจุใหม ่

ลงมือปฏิบัติงานโดยขาดประสบการณ์ และในด้านค่านิยม เนื่องจากการที่จะไปถึงค่านิยมในด้าน 

ความเป็นมืออาชีพต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำาเนินงาน 

อีกทั้งยังพบจุดอ่อนที่เป็นปัญหาเฉพาะของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช.  

ประจำาจังหวัดในภาค 5 ในด้านรปูแบบการทำางานของผูบ้รหิารทีใ่นบางจงัหวัดทีมี่ภาระงานจำานวนมาก 

ทำาให้ไม่สามารถกำากับดูแลการปฏิบัติงานในทุกภารกิจได้อย่างทั่วถึง 

7. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้างต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการป้องกันการทุจริตในพื้นที่

ของสำานกังาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานกังาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวดัในภาค 5 รวมทัง้แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำานักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดในภาค 5  

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ของส�านักงาน ป.ป.ช.  

ภาค 5 และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดในภาค 5

  (1) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานจัดซื้อจัดจ้าง 

   (1.1) การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด: หน่วยงานทีม่อีำานาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบ 

การทุจริต ควรดำาเนินการเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำาการทุจริตท้ังในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้ม

งวดและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ที่จะกระทำาการทุจริตเกิดความเกรงกลัว

   (1.2) มาตรการตรวจสอบเชิงรุก: ควรมีการตรวจสอบเชิงรุกในพ้ืนที่ เช่น 

สำานักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยงานที่มีเรื่องร้องเรียนอันเป็นการป้องปรามการทุจริต 

   (1.3) การประชาสมัพนัธ์: หน่วยงานในการตรวจสอบในพืน้ที ่เช่น สำานกังาน ป.ป.ช.  

สำานักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงาน หรือคดีท่ีมีการชี้มูลความผิด 

ให้รับทราบอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนได้เห็นตัวอย่างและ 

เกิดความเกรงกลัวในการกระทำาความผิด
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   (1.4) การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน: ควรเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

สังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นตั้งแต่ต้นทาง เช่น การกำาหนดโครงการ งบประมาณ 

การประกาศ TOR บางประเภทท่ีต้องมีการประชาพิจารณ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ 

และเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ประชาชน 

มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเบื้องต้นอันนำาไปสู่การแจ้งเบาะแสแก่สำานักงาน ป.ป.ช. 

และเน้นให้สื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดกระแสความสนใจในวงกว้าง และ

หน่วยงานรัฐเกิดการตื่นตัวระมัดระวังการทุจริตมากขึ้น

   (1.5) การบรรยายให้ความรู:้ ควรมกีารบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ปฏบิติั

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกชนท่ีต้องเข้ามาเป็นคู่สัญญากับ 

หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่นในจังหวัด โดยเน้นในส่วน 

ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเส่ียงที่จะเกิด 

การทจุรติ โดยอาจมกีารบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตามความเชีย่วชาญ เช่น สำานกังาน ป.ป.ช.  

ประจำาจังหวัด สำานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด สำานักงานท้องถิ่นจังหวัด สำานักงานท้องถิ่นอำาเภอ ฯลฯ  

รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีการทุจริตจากคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดหรือ

ศาลมีคำาพิพากษาแล้ว ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และบทลงโทษที่จะได้รับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ 

เกิดความเกรงกลัว อีกทั้งควรให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติว่าหากเกิดกรณีท่ีถูกสั่งการจาก 

ผู้บังคับบัญชาให้กระทำาทุจริต จะสามารถดำาเนินการหรือมีวิธีการอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำาผิด

   (1.6) การปลูกฝังค่านิยมสุจริต: ควรมีการสร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์

สุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กในหลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างจิตสำานึกและ 

ความตระหนกัให้กบัเจ้าหน้าท่ีรฐัว่าการทจุริตเป็นสิง่ทีส่ร้างความเสยีหายต่อประเทศชาต ิเน้นให้ยดึมัน่ 

ในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ 

ไม่เพกิเฉยเมือ่พบเห็นการกระทำาทจุรติ รวมทัง้ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารเพ่ือเป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

  (2) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานการเงินและบัญชี 

   (2.1) การบังคับใช ้กฎหมายอย่างเข ้มงวด: หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ 

ในการตรวจสอบการทุจริต ควรดำาเนินการเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำาการทุจริตอย่างเข้มงวดและรวดเร็ว 

เพื่อให้ผู้ที่จะกระทำาการทุจริตเกิดความเกรงกลัว 

   (2.2) ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ: ระบบการควบคุมภายในต้องม ี

การตรวจสอบอย่างจริงจัง มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ 

ในการตรวจสอบว่าส่ิงทีป่ฏบัิตถิกูต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมถงึหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ต้องสามารถให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาจกำาหนด
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ให้มีผู้กำากับดูแล ติดตาม และการตรวจสอบซำ้า โดยผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติต้องม ี

การสอบทานกัน โดยควรตรวจสอบหรือตรวจยืนยันในเชิงลึกด้วยกัน เพื่อเป็นการคานอำานาจ 

ในการทำางานการเงินและบัญชี

   (2.3) ระบบเทคโนโลยี: ควรเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยใน 

งานการเงนิและบัญชี เช่น การโอนเงนิผ่านช่องทางออนไลน์แทนการใช้จ่ายเงนิสดหรอืการใช้บัตรเครดติ

องค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงให้เจ้าหน้าที่เก็บเงินสดซึ่งช่วยลดโอกาสการทุจริตได้

   (2.4)  หน่วยงานตรวจสอบเชงิรกุ: หน่วยงานตรวจสอบ เช่น สำานกังานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ ควรมีการตรวจสอบการดำาเนินงานของหน่วยงานรัฐ

อย่างใกล้ชิดเป็นระยะ ๆ โดยการลงพื้นที่ในเชิงรุก

   (2.5)  การให้ความรู้: ควรมีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี รวมทั้งยกตัวอย่าง

กรณีศึกษาที่มีการทุจริตจากคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด หรือศาลมีคำาพิพากษาแล้ว  

ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น และบทลงโทษที่จะได้รับเมื่อมีการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ 

เกดิความเกรงกลวั โดยเน้นการให้ความรูใ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ในส่วนผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกลุ่มตำาแหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

   (2.6) การบริหารงานบุคคล: ควรมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 

ด้านการเงนิและบญัชรีะหว่างหน่วยงานในพืน้ทีเ่ดียวกนั โดยอาจสลบักนัเป็นวาระ เพือ่ให้เกดิการตรวจสอบ 

ความถูกต้องได้และช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริต

7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และ

ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดในภาค 5

  (1) สำานักงาน ป.ป.ช. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านปราบปราม 

การทุจริตทั้งในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีให้มีความรวดเร็วขึ้น เช่น ในส่วนของขั้นตอนการแจ้ง 

ข้อกล่าวหาตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561 ข้อ 72 วรรคสอง  

ที่กำาหนดให้ในการแจ้งข้อกล่าวหาของคณะไต่สวนเบื้องต้นต้องส่งเรื่องให้กรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้รับ 

มอบหมายให้กำากบัดแูล พิจารณาให้แจ้งข้อกล่าวหาก่อน นัน้ เหน็ควรนำาหลกัการเดิมตามพระราชบญัญติั 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับ โดยให้ 

คณะไต่สวนเบื้องต้นสามารถดำาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้ โดยไม่จำาเป็นต้องเสนอกรรมการ ป.ป.ช.  

ที่กำากับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อลดขั้นตอนการดำาเนินงาน เป็นต้น
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  (2) สำานักงาน ป.ป.ช. ควรเพิ่มบทบาทของงานสืบสวนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้านปราบปรามการทุจริต เช่น การเพิ่มอำานาจในการแฝงตัว หรือดักฟังและเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น 

  (3) สำานักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้ช่วย 

พนักงานไต่สวน/พนักงานไต่สวนที่บรรจุใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้นก่อนที่จะเริ่ม 

ปฏิบัติงานจริง เฉกเช่น การอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย พนักงานสอบสวน รวมทั้ง ควรมี

การสำารวจความต้องการของบุคลากรในแต่ละภารกิจเกี่ยวกับความรู้และทักษะเพิ่มเติม และปรับปรุง

หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต การตรวจสอบทรัพย์สิน และการปราบปราม

การทจุรติให้ครอบคลมุองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นต้องใช้ในการปฏบิติังาน เพือ่พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชพี

  (4) สำานักงาน ป.ป.ช. ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอเป็นไปตามกรอบอัตรากำาลัง

ในทุกภารกิจ เน่ืองจากการมีบุคลากรไม่เพียงพอส่งผลให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบงานที่มากขึ้น  

อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพและขวัญกำาลังใจในการทำางานที่ลดลง

  (5) การกำาหนดโครงการ/กิจกรรมที่คิดโดยส่วนกลาง ควรมีการประชุมหารือ 

ร่วมกับหน่วยปฏิบัติก่อน เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และบรรลุ

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล นอกจากนี ้ควรมีการจดัทำาปฏทินิการปฏบิติังานทีช่ดัเจนเพ่ือให้หน่วยปฏบิติั

สามารถวางแผน การทำางานได้

  (6) สำานักงาน ป.ป.ช. ในเขตพ้ืนที่ภาค 5 ควรมีการบูรณาการการทำางานร่วมกัน 

โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีทุจริตระหว่างงานปราบปรามการทุจริตและงานป้องกันการทุจริต เพื่อใช้

ศกึษาสภาพปัญหาและการดำาเนนิการป้องกนัการทจุรติในพืน้ที ่รวมถงึการประสานการทำางานร่วมกนั

  (7) สำานักงาน ป.ป.ช. ควรมีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกภารกิจ 

และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

  (8) สำานักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาลดความซำ้าซ้อนระหว่างการดำาเนินงานในระบบ

สารสนเทศกับการทำาเอกสาร เช่น การขอขยายระยะเวลาไต่สวน หรือการรายงานความคืบหน้า  

นอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกผ่านระบบสารสนเทศฯ แล้ว ยังต้องทำาในรูปของเอกสารด้วย เป็นต้น 

ซึ่งมีความซำ้าซ้อนในการดำาเนินงาน เพื่อลดภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยปัญหาการบังคับใช้หลักนิติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารท่ีมีวัตถุประสงค์ศึกษาสภาพปัญหาการควบคุมก�ากับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หน่วยงานของรัฐภายใต้หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
 ผลการวิจัยพบว่า หลักนิติธรรมที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญของไทยในบททั่วไปถือเป็นหลักการ
ทั่วไปของรัฐธรรมนูญ มีรากฐานที่มาจากการใช้อ�านาจหน้าท่ีโดยไม่ชอบธรรมของหน่วยงานของรัฐ  
แต่การบังคับใช้หลักนิติธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐมีปัญหาหลายประการ เริ่มโดย
ความหมายและขอบเขตหลักนิติธรรมที่มีเจตนารมณ์ไปในทางหลักนิติรัฐ ท�าให้หลักนิติธรรมของไทย 
มีความหมายผสมผสานหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐของประเทศทางตะวันตกและยังไม่คงตัว 
ในหลกัการ การน�ามาบงัคบัใช้กบัหน่วยงานของรัฐท�าให้ประสบปัญหา เมือ่หลักนติิธรรมกลับเป็นเพียง
หลักการย่อยในหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ที่ให้ความส�าคัญกับ 
การปฏริปูประเทศและการบริหารภาครฐัแนวใหม่ ท�าให้การบงัคับใช้หลกันติธิรรมในการควบคมุอ�านาจ
หน้าทีห่น่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าท่ีของรฐัภายใต้รฐัธรรมนญูมกีลไกทีแ่ตกต่างกนัไป แม้หลกันิติธรรม

เป็นหลักการส�าคัญในบทท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ แต่ถูกให้ความส�าคัญลดลง มีน�้าหนักน้อยลง เช่นเดียวกับ 
ที่เป็นหลักการเพื่อก�ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สัมพันธ์กับคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้การบังคับ 
ในลักษณะการบริหารงานบุคคล ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่ก�าหนดเป็นหลักการท่ัวไป 
และก�าหนดให้การฝ่าฝืนเป็นการใช้บังคับมิได้

ค�าส�าคัญ: นิติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
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abstract
 This research article concerns problem in the enforcement of the rule of law 
in government services provided by the state agencies. It is a documentary research 
that aims to examine conditions of the problem on the regulation of the performance 
of the state agencies’ duties under the rule of law in accordance with the Constitution.
 The research finds that the rule of law established in the General Chapter  
of the Constitution of the Kingdom of Thailand is the general principle derived from 
the abuse of state agencies’ power. However, there are many problems in the  
implementation of the rule of law in the state organs’ performing of their duties.  
To begin with, the meaning and scope of the rule of law is based on the principle of 
legal state. The rule of law in Thailand is, therefore, the combination of the rule of law 
and the legal state of western countries which is still instable. This leads to many 
problems when it is enforced in the government agencies. As the rule of law is a 
sub-principle in good governance which focuses on national reform and new public 
management, the enforcement of the rule of law that regulates the state agencies and 
the one which governs government officials under the Constitution are in the different 
mechanisms. Although the rule of law is an important principle in the General Chapter 
of the Constitution, it is placed with less importance and lower preference. In this 
connection, the moral and ethical principle which directs government officials through 
personnel management mandatory is not in accordance with the constitutional  
intention that stipulates it as a general principle and considers the violation invalid.

Keywords: The Rule Of Law, authority, state agency

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยเป็นปัญหาส�าคัญ  
จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ซ่ึงเป็นดัชนีที่ตีพิมพ์ทุกปี  
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ต้ังแต่ ค.ศ. 1995 
ซึง่จดัอนัดับประเทศจากระดบัความทจุรติในภาครัฐ โดยวดัระดับความทุจริตในการใช้อ�านาจสาธารณะ
ในทางที่ผิดเพื่อรายได้ส่วนตัว พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 35 - 37 คะแนน จาก 100 
คะแนน อยู่ในล�าดับที่ 101 จาก 180 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 และอยู่ในล�าดับที่ 104 จาก 180 
ประเทศในปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐไทย 
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มปัีญหาการใช้อ�านาจหน้าทีท่ัง้ทีม่กีฎหมายควบคมุก�ากบัอยูม่ากมาย (Transparency International, 
2020)
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ได้ศึกษาปัญหาของหน่วยงานของรัฐพบว่าปัญหาใหญ่คือ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่รักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระบบบริหารงานภาครัฐมีจุดอ่อน
ท�าให้เกิดการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ ระบบบริหารงานไม่เป็นธรรมาภิบาล ไม่ตอบสนองประโยชน์สุข 
ของประชาชน และเป็นกลไกท่ีมีส่วนสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคม เห็นได้ชัดเจนจากการจัดล�าดับ
ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยซึ่งอยู่ในล�าดับท้าย ๆ และมีคะแนนต�่ากว่าเกณฑ์อย่างมาก 
มาอย่างต่อเนื่อง
 ในอารัมภบทรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวถึงการพยายาม 
แก้ปัญหาในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปสังคมไทย 
มาเป็นเวลาช้านาน โดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปฏิรูปโครงสร้างสังคมไทย 
เห็นชัดเจนเริ่มจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่จัดท�าขึ้นเพ่ือการปฏิรูป
การเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพ่ิมข้ึน ตลอดท้ัง
ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นรัฐธรรมนูญปฐมบทท่ี
มุ่งควบคุมการใช้อ�านาจขององค์กรของรัฐชัดแจ้ง   
 ต่อมาภายหลังความวุ่นวายทางการเมืองได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่มีสาระส�าคัญเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและ 

ตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐัอย่างเป็นรปูธรรมเช่นกนั ปรากฏในอารมัภบทรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 และในมาตรา 3 วรรคสอง ก�าหนดให้การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ  
ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีมีการบัญญัติควบคุม 
การใช้อ�านาจให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องยึด “หลักนิติธรรม” แต่รัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัติในรายละเอียดของหลักนิติธรรมไว้ และในมาตรา 74 บัญญัติให้เจ้าหน้าที่รัฐให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 จากทั้งหมดจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่ใช้ควบคุมการใช้อ�านาจของหน่วยงานของรัฐมี 4 ประการ คือ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักนิติธรรม และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล
มีกลไกที่ชัดเจนโดยหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ�านาจที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจะถูกฟ้องคด ี
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 212) การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้อยู่ภายใต้
กฎหมายหรือเป็นไปตามกฎหมายโดยศาลปกครอง (มาตรา 223) ส่วนหลักธรรมาภิบาลนั้น ต่อมา 
มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
และยกเลิกในเวลาต่อมาโดยตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
พ.ศ. 2546 ก�าหนดวิธีการท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในเบื้องต้นจึงเห็นได้ว่า 
มีเพียงหลักนิติธรรมท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติเพื่อควบคุมการท�าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยังไม่มีกลไก 
ที่เป็นรูปธรรมในการบังคับใช้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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 ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ 
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารท่ีปราศจากคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอ�านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ และ 
การก�าหนดมาตรการป้องกันและบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560, หน้า 2) เป็นเจตนารมณ์ที่ปรากฏในอารัมภบทรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และในมาตรา 3 วรรคสองยังคงหลักการเดิมในการควบคุม 
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ 
หลักนิติธรรม แต่มีการบัญญัติเพิ่มเติมให้เห็นเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญชัดเจนขึ้นว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และในหมวด 6 แนว
นโยบายแห่งรฐั มาตรา 76 ก�าหนดให้รฐัพฒันาระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิให้เป็นไปตามหลกัการ
บรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีและบญัญตัถิงึการพฒันาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบติัหน้าทีด้่วยมาตรฐาน
จริยธรรม ส่วนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
 การบังคับใช้หลักนิติธรรมในควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐมีความส�าคัญ
เนือ่งจากในทางนติศิาสตร์รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายล�าดบัสงูสดุ โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 5 บัญญัติให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ

กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ หรือการกระท�าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท�านั้น 
เป็นอันใช้บังคับมิได้ การใช้อ�านาจของหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่ในกฎหมายปกครองยึดหลักการส�าคัญ คือ หลักการกระท�าทางปกครอง 
ต้องชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องท�าให้ชอบทั้งรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม จึงควรมีการศึกษา
ว่าหลกันิตธิรรมถกูบังคบัใช้อย่างไรในหน่วยงานของรฐัของไทย หรอืบงัคบัใช้หลกันติธิรรมสมเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะหากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐขัดหลักนิติธรรม การปฏิบัติ
หน้าที่นั้นย่อมขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญย่อมใช้บังคับมิได้ 

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรัฐและหน่วยงานของรัฐ การควบคุมก�ากับการปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐ
 2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดของหลักนิติธรรมท้ังด้านความหมายและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
 2.3 เพือ่ศกึษาหลกันติธิรรมทีถ่กูน�ามาใช้เกีย่วกับการปฏบิติัหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐของ
ไทยและต่างประเทศ
 2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการน�าหลักนิติธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ
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3. ค�าถามการวิจัย
 การปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัเป็นไปตามหลักนติิธรรมท่ีบญัญติัไว้ในรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่

4. วิธีการวิจัย
 4.1 การรวบรวมข้อมูล
 งานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จากการวิเคราะห์เอกสาร (Data Analysis) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล (Data Compilation) 
โดยค้นคว้าเอกสาร จากตัวบทกฎหมาย ต�ารา หนังสือ รายงาน วารสารของไทยและต่างประเทศ 
บทความที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ (Internet) เพื่อน�าข้อมูลมาสรุป เพื่อใช้ในการอ้างอิง  
และเรียบเรียง
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งในส่วนของ
แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย มาสู่การบังคับใช้ในหน่วยงานของรัฐโดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และด�าเนินการเสนอการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา  (Descriptive Research)

5. ประโยชน์ของการวิจัย
 5.1 ท�าให้ทราบแนวคิด ทฤษฎีรัฐและหน่วยงานของรัฐ การควบคุมก�ากับการปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐ
 5.2 ท�าให้ทราบเกี่ยวกับหลักนิติธรรมทั้งด้านความหมายและองค์ประกอบ
 5.3 ท�าให้ทราบปัญหาการน�าหลักนติิธรรมมาใช้ควบคมุการปฏบิติัหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั
 5.4 เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการน�าหลักนิติธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ

6. แนวคิดทฤษฎี
 6.1 รัฐและโครงสร้างรัฐ
 ความหมายของรัฐ เมื่อพิจารณารัฐในทางนิติศาสตร์ ค�าว ่า “รัฐ” ที่พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า แคว้น บ้านเมือง โดยค�าว่ารัฐที่แปลมาจาก 
ค�าในภาษาอังกฤษว่า State นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Status เริ่มมีความหมายในทาง 
การเมืองที่ชัดเจนข้ึน เมื่อประมาณศตวรรษที่ 15 โดยมีความหมายว่าเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่ง 
ของชุมชนทางการเมือง (ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2546, หน้า 58) ส่วนในทางนิติศาสตร์ รัฐ คือ สังคม
การเมอืงขนาดใหญ่ ซึง่ประกอบด้วยอาณาเขตอันแน่ชดั และสมาชกิของสงัคมการเมอืงนัน้ ๆ  ตลอดจน 
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อ�านาจทางการเมืองการเป็นสังคมมนุษย์ที่มีระเบียบและมีการจัดองค์กรท่ีเป็นระเบียบแบบแผนแล้ว 
และโดยการจัดตั้งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง การปกครองในรัฐนั้น รัฐจึงเป็น
สงัคมการเมอืง (Political Society) ทีจ่�าเป็นต้องมผีูป้กครองหรอืรฐับาลท่ีมอี�านาจทางการเมอืง ในอนั 
ที่จะธ�ารงรักษารัฐให้ด�ารงคงอยู่ต่อไปได้ (วิษณุ  เครืองาม, 2530, หน้า 1)
 Benjamin และ Duvall (1985) เห็นว่าการด�ารงไว้ซึ่งความเป็นรัฐ ท�าให้รัฐมีบทบาทหน้าที่
ต่อพลเมืองทัง้ในทางรปูธรรมและนามธรรมคือ รฐัในฐานะทีเ่ป็นรฐับาล รฐัในฐานะทีเ่ป็นระบบราชการ  
รัฐในฐานะที่เป็นชนชั้นปกครอง และรัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ เจตนารมณ์ของรัฐเพื่อ
แก้ปัญหาความแน่นอนและความต่อเน่ืองของอ�านาจ “เพราะรัฐไม่มวีนัตาย” มเีพียงการสลบัสบัเปลีย่น
หมุนเวียนเข้ามาของผู้ที่จะใช้อ�านาจแทนรัฐเท่านั้น ดังนั้น ไม่ว่าผู้ใดจะเข้ามาใช้อ�านาจ อ�านาจนั้น 
ก็ยังคงเป็นของรัฐ ไม่มีผู้ใดสามารถพรากอ�านาจดังกล่าวไปจากรัฐได้ รัฐจึงเกิดจากการยอมรับค�าว่า 
อ�านาจ (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2554, หน้า 13) รัฐจึงด�ารงสภาพอยู่ได้ด้วยการยอมรับอ�านาจและ 
ตราบเท่าที่รัฐยังธ�ารงรักษาวัตถุประสงค์อันแท้จริงของการมีอยู่ของรัฐคือ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2546) เห็นว่าอ�านาจหน้าท่ีรัฐจากการสร้างรัฐภายใต้ทฤษฎีสัญญา
ประชาคม (Social Contract) ท่ีกล่าวถึงความยินยอมพร้อมใจของประชาชนที่จะก่อตั้งรัฐและสร้าง 
กฎเกณฑ์การปกครองข้ึนภายในรฐั สญัญาตามแนวคดิสญัญาประชาคมน�ามาซ่ึงแนวคดิของรฐัธรรมนญู 
ในปัจจุบัน และกลายเป็นรากฐานประการส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยถือว่า
รัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนสัญญาประชาคมที่ก่อตั้งสังคมและระบอบการเมืองการปกครองขึ้น และ 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาชนยินยอมที่จะถูกปกครอง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยินยอมที่จะผูกพัน
ตนเองในการต้องเคารพรัฐธรรมนูญและถูกจ�ากัดอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ
 การจัดโครงสร้างของรัฐเป็นองค์กรของรัฐผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยนั้น ได้แก่ องค์กรของรัฐ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ การก�าหนดอ�านาจหน้าที่และ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรของรฐัผู้ใช้อ�านาจอธปิไตยดังกล่าวข้างต้นด้วยกนั และความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรของรัฐดังกล่าวกับประชาชนโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากโครงสร้างของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  
กิตติยา โสภณโภไคย (2553) จ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 
1) ส่วนราชการ 2) รัฐวิสาหกิจ 3) องค์การมหาชน และ 4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ คือ องค์การ 
ของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative Organization) และกองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานท่ีใช้อ�านาจรัฐ หรือเป็นเคร่ืองมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก ่
1) สภาวิชาชีพ 2) สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งอยู่ในก�ากับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ 3) นิติบุคคล
เฉพาะกิจ โดยสรุปหน่วยงานของรัฐ 4 ประเภท ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
 6.2 การควบคุมอ�านาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
 จากทฤษฎีว่าด้วยอ�านาจอธิปไตยท่ีหน่วยงานของรัฐในฐานะองค์กรผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย  
อ�านาจอธิปไตยเป็นองค์ประกอบส�าคัญประการหนึ่งของรัฐ ที่ท�าให้รัฐสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ด�าเนินการในการปกครองไปได้ เพราะ “อ�านาจ คือ พลังแห่งเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกมาโดยผ่านทาง
บคุคลต่าง ๆ  ทีด่�าเนนิการปกครองกลุม่ชนกลุม่หนึง่และซ่ึงเปิดโอกาสให้บคุคลต่าง ๆ  เหล่านัน้อยูเ่หนอื
กลุ่มชน โดยอาศัยก�าลังและอ�านาจอันถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าอ�านาจได้รับการค�้าจุนโดยก�าลัง 
เพียงอย่างเดียว อ�านาจน้ันก็เป็นอ�านาจทางพฤตินัยและจะสามารถเป็นอ�านาจทางนิตินัยได้ก็โดย 
ความยินยอมของผู้อยู่ใต้ปกครอง” (เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์, 2554, หน้า 69) หน่วยงานของรัฐ 
จึงเป็นองค์กรที่ใช้อ�านาจอธิปไตยแทนปวงชนภายใต้กฎหมาย
 จากทฤษฎีอ�านาจอธิปไตยไปสู่การควบคุมอ�านาจรัฐโดยหลักทฤษฎีในเรื่องการแบ่งแยก 
อ�านาจ ของมองเตสกิเออ หรือที่เรียกว่า Separation of Power หรือ Separation of Functions 
ทีแ่ยกองค์กรทีท่�าหน้าท่ี และใช้อ�านาจต่าง ๆ  กนั แบ่งออกเป็น 3 องค์กร คอื องค์กรทีใ่ช้อ�านาจนติบิญัญตัิ
องค์กรท่ีใช้อ�านาจบริหาร และองค์กรตุลาการ โดยทั้งสามองค์กรมีความเกี่ยวข้องกัน การแบ่งแยก 
อ�านาจเป็นหลักการพื้นฐานเก่ียวกับการจัดสรรอ�านาจอธิปไตยของรัฐ กล่าวคือ เป็นการแบ่งแยก 
อ�านาจในความหมายของการจัดให้มีองค์กรผู้ใช้อ�านาจทั้งสามอ�านาจต่างองค์กรกันและต่างเป็นอิสระ

จากกัน โดยให้องค์กรเหล่านั้นคอยตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (สมยศ  เชื้อไทย, 2563, หน้า 164) 
เพราะภายใต้การปกครองใดก็ตามจะมีรัฐในฐานะเป็นผู้ใช้อ�านาจสูงสุดล�าพังแต่เพียงผู้เดียวมิได ้
การใช้อ�านาจนีย่้อมอาจเกดิปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้อ�านาจรัฐไปในทางทีม่ชิอบ การแบ่งแยก
ของมองเตสกิเออไม่เพียงแต่จะแยกประเภทของอ�านาจเท่านั้น แต่ยังมีการแบ่งแยกองค์กร 
ผู้ใช้อ�านาจด้วย เพื่อมิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้ผูกขาดการใช้อ�านาจเพียงองค์กรเดียว อันอาจเกิด
การใช้อ�านาจที่ไม่เป็นธรรม (อมร จันทรสมบูรณ์, 2525, หน้า 51 - 52)
 บรรเจิด  สงิคะเนต ิ(2544) ได้แบ่งการตรวจสอบและการควบคมุการใช้อ�านาจในการบรหิาร 
และปกครองประเทศตามหลักของกฎหมายมหาชน ออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) การตรวจสอบและ
ควบคุมการใช้อ�านาจโดยองค์กรภายในตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้อ�านาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐ และก�าหนดระดับขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองไว้ (2) การตรวจสอบและการควบคุมการใช้อ�านาจรัฐ 
โดยองค์กรภายนอกของฝ่ายบรหิาร ทัง้นี ้เพือ่ให้การตรวจสอบและควบคมุนัน้มีความรดักุมและเป็นไป
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ตามหลักการของ 
ระบบประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่าการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติรัฐ
 ระบบวิธีการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน จากความจ�าเป็นของการควบคุม
ฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต่างต้องมีกลไกของ 
การควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายกระท�าการเกี่ยวกับการบริหารประเทศ โดยมีมาตรการที่
มีระดับความรุนแรงตั้งแต่สถานเบาไปถึงสถานหนัก (วิษณุ  เครืองาม, 2552, หน้า 13) ส�าหรับรูปแบบ

และวิธีการของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถจ�าแนกได้ ดังนี้ 1) วิธีการควบคุมตรวจสอบ
การบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีการที่รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้ คือ การตั้ง 
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กระทู้ถาม การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ 
2) วิธีการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการควบคุมและ 
ตรวจสอบภายในองค์กรฝ่ายปกครองด้วยกันเองตามหลักการใช้อ�านาจทางการปกครองในรูปแบบ 
ของการกระจายอ�านาจ (Decentralization) โดยการอาศัยอ�านาจของผู้บังคับบัญชาในเร่ือง 
“การบังคับบัญชา” และ “การก�ากับดูแล” ในรูปแบบของสายการบังคับบัญชา (Hierarchie) 
3) วธิกีารควบคมุตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดนิโดยฝ่ายตลุาการถอืเป็นการตรวจสอบและควบคมุ
ฝ่ายปกครองทีส่�าคญัท่ีสดุ และให้หลกัประกันความเป็นธรรมกับประชาชนได้มากทีส่ดุ เนือ่งจากองค์กร
ตุลาการเป็นองค์กรอิสระ ทั้งตัวองค์กรเองและผู้พิพากษา ทั้งยังมีกฎหมายก�าหนดวิธีการด�าเนินการ
พจิารณาไว้เป็นล�าดบัขัน้ตอน โดยเปิดโอกาสให้คูพ่พิาททัง้สองฝ่ายแสวงหาพยานหลกัฐาน การต่อสูค้ดี 
เพื่อเป็นประโยชน์ในทางคดีของตนได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรตุลาการจะไม่เข้าไปตรวจ
สอบควบคุมในเรื่องดุลยพินิจ ยกเว้นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
 6.3 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) หรือการจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่  หรือหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ฯ คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน�า
หลกัการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบราชการและการแสวงหาประสทิธภิาพในการปฏิบตัริาชการทีมุ่ง่สู่
ความเป็นเลิศ โดยการน�าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหาร
งานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค�านึงถึงหลัก
ความคุ้มค่า การจดัการโครงสร้างทีก่ะทดัรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขนัการให้
บริการสาธารณะ การให้ความส�าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้ง
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค�านึงถึงคุณภาพเป็นส�าคัญ (อภิญญา  มาประเสริฐ, 2558) 
 เรอืงวทิย์  เกษสวุรรณ (2553) เห็นว่าหลกัใหญ่ของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ คอื การเปล่ียน
ระบบราชการที่เน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส�าเร็จและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการท�างาน โดย Boston (1991) ได้กล่าวถึงหลัก
ส�าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 7 ประการ คือ 1) จัดการโดยนักวิชาชีพท่ีช�านาญการ 
2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน 3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น 4) แยกหน่วยงาน 
ภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ให้ติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น  
6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน และ 7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด สรุปว่า 

การบริหารการปกครองภาครัฐในแนวใหม่ หรือการบริหารภาครัฐที่ดี หมายถึงการใช้อ�านาจทางการเมือง 
ในการบริหารกิจการด้านต่าง ๆ ของประเทศ ที่มีปัจจัยองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก 
เก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างรูปแบบของอ�านาจหน้าที่ทางการเมืองของประเทศนั้น ๆ ส่วนที่สอง  
เป็นเรื่องของวิธีการใช้อ�านาจหน้าที่ทางการเมืองในการบริหารทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่วนทีส่าม
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เป็นการพจิารณาถงึขดีความสามารถของรฐับาลในการก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสม ความมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธิผลของการน�านโยบายไปปฏิบัติ (จุมพล หนิมพานิช, 2548, หน้า 62 - 63)
 หลักการบริหารงานรัฐแนวใหม่ที่ก�าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คือ การบริหารจัดการที่ดี  
หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและพยายามที่จะ
น�ามาใช้เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์ของการท�างานท่ีดทีีส่ดุ ธรรมาภิบาลจงึเป็นเรือ่งของหลกัการบรหิารแนวใหม่ 
ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการของการท�างาน 
ซึ่งหากมีการน�ามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะน�ามาซ่ึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ  
ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2545)
 องค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่อธิบายองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ในแง่มุมของ 

การบริหารราชการในภาพกว้าง อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบธรรมาภิบาลอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่จุดเน้น 
และการน�าไปใช้ของแต่ละองค์การ แต่สาระส�าคัญขององค์ประกอบจากการศึกษา พบว่า ทุกองค์การ
ก�าหนดให้หลักนิติธรรมเป็นองค์ประกอบของธรรมาภิบาล โดยกล่าวถึงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมี
วตัถปุระสงค์ทีส่�าคญัคอื เพือ่ควบคมุการปฏบิติัหน้าทีใ่ห้เป็นตามกฎหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ 
และมอีงค์ประกอบหลายประการซ่ึงองค์การส่วนใหญ่ให้ความส�าคญัร่วมกนั คอื องค์ประกอบด้านการ
มีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความส�านึกรับผิด หลักนิติธรรม ประสิทธิภาพ การขจัดและการควบคุม 
การคอร์รัปชัน ความแตกต่างในองค์ประกอบธรรมาภิบาลข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ การให้ความส�าคัญ
และการน�าไปใช้ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้ความส�าคัญกับระบบที่ยุติธรรม โดยได้น�า
แนวคิดธรรมาภิบาลนี้ไปใช้ครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1989 ได้ให้ความส�าคัญกับธรรมาภิบาลว่า 
เป็นลกัษณะและแนวทางของการใช้อ�านาจทางการเมอืง เพือ่บรหิารจดัการงานของบ้านเมอืง โดยเฉพาะ
การจดัการทรพัยากรทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
ของประเทศ โดยให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบธรรมาภิบาลที่ส�าคัญในด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การเพิม่ศกัยภาพของรัฐบาลให้สามารถให้บรกิาร มรีะบบทีย่ตุธิรรม มกีระบวนการทางกฎหมายทีอ่สิระ 
รวมทั้ง การมีระบบราชการที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ธนาคารโลกยังได้
ก�าหนดให้เรื่องการคอร์รัปชันเป็นหลักการส�าคัญ (ไชยวัฒน์  ค�้าชู, 2545, หน้า 31 - 35) ในปี ค.ศ. 
1992 ธนาคารโลกได้วางระเบียบวิธีในการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อวัดระดับคุณภาพของ 

การบรหิารกจิการบ้านเมืองของบรรดาประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก ซึง่ประกอบด้วย 6 มติ ิ(สาโรจน์ โอพทัิกษ์ชวีนิ, 
2554, หน้า 16 - 19) ดังนี้ 1) การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ 2) ความมีเสถียรภาพ 
ทางการเมอืงและการปราศจากความรนุแรง 3) ประสทิธผิลของรฐับาล 4) คุณภาพของมาตรการควบคมุ 
5) นิติธรรม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับระดับของการที่บุคคลฝ่ายต่าง ๆ  มีความมั่นใจและยอมรับปฏิบัติตามกฎ
กติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา  
การตรวจและการอ�านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาชญากรรมและ 
ความรุนแรง และ 6) การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
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 หลักนิติธรรมที่เป็นองค์ประกอบในหลักธรรมาภิบาลนั้น วงการกฎหมายไทยแปลมาจาก 
ค�าว่า The Rule of Law ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายอังกฤษที่มีแนวคิดว่ามนุษย์ไม่ควร
ต้องถูกปกครองโดยมนุษย์ แต่ควรจะต้องถูกปกครองโดยกฎหมาย ท่ีปรากฏข้ึนอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรก 
ในศตวรรษที่ 17 แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค�าว่า Rule of Law ก็เหมือนกับค�าว่า Rechtsstaat  
ที่ยากจะหาค�าจ�ากัดความหรือนิยามซึ่งยอมรับกันเป็นยุติได้ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555, หน้า 57)  
ในปี ค.ศ. 1885 ประเทศอังกฤษเริ่มมีการใช้ค�าว่า “หลักนิติธรรม” (The Rule of Law) เป็นครั้งแรก 
โดยศาสตราจารย์อัลเบิร์ต เวนน์ ไดซีย์ (Albert Venn Dicey) แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด  
โดยไดซย์ี ยอมรบัว่าหลกันติธิรรมมสีถานะเป็นหลกัการพืน้ฐานของรฐัธรรมนญูองักฤษ ซ่ึงมคีวามหมาย
หรือองค์ประกอบของหลักนิติธรรม 3 ประการ คือ 1) บุคคลทุกคนถูกปกครองโดยกฎหมายเท่านั้น  
2) ความเสมอภาคทางกฎหมาย หรือการที่บุคคลทุกชนชั้นตกอยู่ภายใต้กฎหมายสามัญของแผ่นดิน  
และ 3) กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นผลมาจากสิทธิของปัจเจกบุคคลที่ถูกก�าหนดและใช้บังคับโดยศาล 
 วัตถุประสงค์ของหลักนิติธรรมเป็นแนวคิดท่ีถูกออกแบบเพ่ือปกป้องอันตรายจากการใช้
อ�านาจที่ผิด ที่อาจเกิดข้ึนได้เมื่อใช้อ�านาจการเมือง แต่ไม่ใช่อันตรายจากการใช้อ�านาจกฎหมาย 
(Waldron, 2008, p. 11) โดยองค์ประกอบทางเนื้อหาของนิติธรรมถูกเพิ่มความส�าคัญขึ้นเหมือนเป็น
คุณค่าสากล หรือแนวคิดทั่วโลก โดยนิติธรรมหมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย สังคมที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมาย คือสังคมที่อยู ่ภายใต้นิติธรรม 
(Tamanaha, 2012, p. 233)
 Tamanaha (2012) เห็นว่าความหมายของนิติธรรมไม่มีความหมายที่ยุติ โดยมีความเห็น
แตกต่างกนั นติธิรรมเองเป็นแนวความคดิทางการเมอืง นติิธรรมเป็นทีม่าของความชอบธรรมส่วนใหญ่
เพื่อปกครองโลกสมัยใหม่ การปกครองที่มีนิติธรรมจะเป็นส่ิงท่ีดีงามและมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับ โดยมี
การอธิบายถึงความหมายนิติธรรมใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) นิติธรรม คือ การปกครองที่ถูกจ�ากัดภายใต้
กฎหมาย (Government is Limited by Law) เป็นความเข้าใจอย่างกว้างทีส่ดุของนิติธรรม 2) นติิธรรม 
คือ ความชอบด้วยกฎหมายในเชิงรูปแบบ (Formal Legality) และ 3) นิติธรรม คือ การปกครอง 
โดยกฎหมาย มิใช่การปกครองโดยมนุษย์ (The rule of law, not man)
 โดยทั่วไปนิติธรรมเป็นหลักการทางกฎหมาย แต่ในทางปรัชญาเกี่ยวกับความหมายนิติธรรม
ระหว่างเน้ือหาและคุณค่านิติธรรมจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันระหว่างแนวคิดทางกฎหมายกับแนวคิด
ทางการเมือง คุณค่านิติธรรมเป็นเหมือนแนวคิดทางการเมืองที่ถูกจัดท�าให้เป็นรูปร่างเหนือโครงสร้าง
ในระบบกฎหมาย และสาระของกฎหมายในรัฐและสังคม ที่จะน�าไปสู่บทสรุปและทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับ
นิติธรรมที่มุ่งไปท่ีบริบทโดยเฉพาะของสังคมเศรษฐกิจและการเมือง (Cheema, 2016, p. 453)  
ความหมายนิติธรรมท่ีมักกล่าวถึงกัน คือ การปกครองโดยกฎหมาย ที่ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ 

ในการก�าหนดอ�านาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐและจ�ากัดการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองเป็นกฎหมายหลกัทีก่�าหนดขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิานขององค์กรเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง 
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เช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่มีเจตนารมณ์ก�าหนด “มาตรฐาน 
ในการปฏิบัติราชการ” ในต่างประเทศ เช่น สหพันธรัฐเยอรมนี มีรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่อง 
ทางปกครองแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1976 (Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG) ที่บังคับใช้กับ 
หน่วยงานของรัฐ โดยก�าหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานของการกระท�าทางปกครองไว้โดยเฉพาะหลักการ 
พื้นฐานของกระบวนพิจารณาทางปกครอง ส่วนในสหรัฐอเมริกา มี Administrative Procedure  
Act (APA) ใน 5 U.S.C. 551(1) ก�าหนดให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ (Each authority of the 
Government of the United States) โดยนิติธรรมในกฎหมายปกครองต้องการให้หน่วยงานของรัฐ
กระท�าภายในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ กระท�าภายใต้กฎหมาย และกระท�าโดยกระบวนพิจารณาที ่
เป็นธรรม (Procedural Fairness) (Stack, 2021, p. 1)

7. ผลการวิจัย
 การศกึษาพบว่าปัญหาการน�าหลกันติธิรรมมาควบคมุการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั
โดยเฉพาะการควบคุมการใช้อ�านาจหน้าที่ และการควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐของไทยมีดังนี้
 7.1 ปัญหาความหมายหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติค�าว่า หลักนิติธรรม 
ในเบื้องต้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายว่ามาจากภาษาอังกฤษว่า Rule of 
Law และได้ให้ความหมายของค�าว่า “นิติธรรม” ไว้ว่า “นิติธรรม (กฎ) น. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 
ทีบ่คุคลทกุคนต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทยีมกนั (อ.rule of law)” โดยหลักนติิธรรม
มีต้นก�าเนิดมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษพบว่า ได้แปล หลักนิติธรรม 
เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ค�าว่า “The Rule of Law” เช่นกัน (The Secretariat of the House of 
Representatives, 2007, p. 4) จึงน่าจะเป็นหลักนิติธรรมเดียวกันกับหลักการของประเทศทาง 
ตะวันตก
 แต่เมือ่ศกึษาถงึทีม่าพบว่า หลกันติธิรรมตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนญูมขีึน้เพ่ือแก้ไขสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กล่าวหาว่า
ฝ่ายบริหารใช้อ�านาจละเมิดต่อหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน  
(คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ, 2558, หน้า 53-54) 
จนเกดิวิกฤตการณ์ทางการเมอืงขึน้ และฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายตลุาการ กถ็กูกล่าวหาว่าละเมิดหลกันติธิรรม 
(จุฑารัตน์ เอื้ออ�านวย และ กมลทิพย์ คติการ, 2552, หน้า 8) ทั้ง ๆ ที่หลักการนิติธรรมของไทยมีมาก
ในรฐัธรรมนญูและกฎหมายระดับรองอืน่ ๆ  พบปัญหาของสังคมในเร่ืองเกีย่วกบันติิธรรมว่าม ี4 ประการ 
คือ สังคมไทยขาดนิติธรรม ถ้ามีนิติธรรมจะสันติสุข มีความเข้าใจไม่ตรงกันในเร่ืองนิติธรรม และ 
การพัฒนานิติธรรมล้มเหลว น�ามาสู่การสร้างเครื่องมือใหม่คือนิติธรรมในรัฐธรรมนูญต่อมา
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 ในการตีความกฎหมายแม้ใช้ถ้อยค�าเดียวกัน แต่การตีความในแต่ละระบบกฎหมายอาจ 
แตกต่างกันหรือเจตจ�านงของกฎหมายอาจแตกต่างกันได้แม้ใช้ถ้อยค�าเดียวกัน ดังนั้นจะพิจารณา 
แต่เพียงลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวมิได้ ต้องพิจารณาที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและโครงสร้าง
กฎหมายเป็นส�าคัญประกอบ 
 เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์นิติธรรมในการร่างรัฐธรรมนูญ ความหมายหลักนิติธรรมกลับมุ่งไปใน 
แนวคิดหลักนิติรัฐท่ีเป็นรากฐานท่ีมาเดิม ในการยกร่างที่ต้องการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 2 ประการ คือ 1) ต้องมีกฎหมายรับรองการใช้อ�านาจหน้าที่นั้น 2) ต้องกระท�าในขอบเขต
หรือเจตนาของกฎหมายที่ก�าหนด ประกอบกับเดิมในการยกร่างใช้ค�าว่า หลักนิติรัฐแทนหลักนิติธรรม 
(ส�านักรายงานการประชุมและชวเลข ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550) ก่อนเปลี่ยนเป็น
หลักนิติธรรม โดยได้บันทึกเจตนารมณ์ไว้ว่า การใช้อ�านาจนั้นต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพื่อให้
เป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องอยู่บนพ้ืนฐานของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความชอบธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และจะใช้อ�านาจรัฐ
โดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับนั้นไม่ได้ (ส�านักกรรมาธิการ 3, 2550, หน้า 2-3)  

 แต่เมือ่พิจารณาความหมายหลกันิตธิรรมในโครงสร้างรฐัธรรมนญูของไทยทีร่ะบบกฎหมายไทย 
มีโครงสร้างแบบเดียวกับระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป ความหมายของ “หลักนิติธรรม” มีความหมาย
ในทิศทาง “หลักนิติรัฐ” ตามโครงสร้างระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป เมื่อพิจารณาจากโครงสร้าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2560, หน้า 91) แนวคิด
นิติธรรมปรากฏในมาตรา 3 และมาตรา 26 ความหมายของ “หลักนิติธรรม” ในรัฐธรรมนูญ 
ทัง้สองฉบบัสร้างปัญหาจากความหมายทีไ่ม่สอดคล้องกบัลายลกัษณ์อกัษร และโครงสร้างระบบกฎหมาย
ที่น�ามาสู่ความหนักแน่นในการอธิบายเจตนารมณ์หลักนิติธรรมก่อให้เกิดความสับสนในความหมาย 
และขอบเขตของหลกัการทีใ่ช้ถ้อยค�าเดยีวกบัหลกัการของต่างประเทศ แต่ความหมาย และขอบเขตไม่ตรงกนั
 7.2 ปัญหาองค์ประกอบ และสภาพบังคับของหลักนิติธรรม
   (1) ปัญหาองค์ประกอบในทางกฎหมาย
  หลักนิติธรรมเป็นหลักคิดท่ีเป็นนามธรรม เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากและมีพลวัต
ตลอดเวลา และที่ส�าคัญที่สุดนักคิด นักกฎหมาย นักวิชาการได้อธิบาย ให้ความหมาย องค์ประกอบ
สาระส�าคัญ ฯลฯ ของค�าว่าหลักนิติธรรมไว้แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ท�าให้นักกฎหมายอาจเข้าใจความหมาย 
องค์ประกอบ สาระส�าคญั และความส�าคญัของหลักนติิธรรมแตกต่างกนัไป (ก�าชยั  จงจักรพันธ์, 2555, 
หน้า 29) น�าไปสู่การตั้งคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) 
เพื่อท�าความเข้าใจให้สังคมไทยในเบื้องต้น
  คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของ 
“หลักนิติธรรม” ว่าหมายถึง หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือ 
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การกระท�าใด ๆ  จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งต่อหลักนิติธรรม โดยอาจจ�าแนกได้ 2 ประการ คือ 
1) หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด หรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างแคบ และ 2) หลักนิติธรรม 
โดยทัว่ไปหรอืหลกันติธิรรมในความหมายอย่างกว้าง (คณะอนกุรรมการวชิาการและคณะอนกุรรมการ
บรรณาธิการในคณะกรรมการว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, 2558, หน้า 1-15) 
แต่การอธิบายความหมายองค์ประกอบนิติธรรมของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม 
หลกันิตธิรรมแห่งชาต ิไม่มผีลในทางกฎหมาย เป็นเพยีงการอธบิายเพือ่ท�าความเข้าใจโดยอาศยัอ�านาจ
ฝ่ายบริหารเป็นส�าคัญ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ ซ่ึงมีผลเพียงเป็นนโยบายฝ่ายปกครองเท่านั้น  
ไม่มผีลบงัคับในทางกฎหมายแต่อย่างใด และองค์ประกอบเน้นแต่เรือ่งเนือ้หาทางกฎหมาย กระบวนการ
ทางกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏเป็นหลักการในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว โดยมีแนวคิดหรือ 
หลักการเก่ียวกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐในด้านการบังคับใช้เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ที่ต้องเป็นอิสระ เป็นกลาง ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดเมตตาธรรม สันติธรรม
  ความหมายและองค์ประกอบนิติธรรมท่ีมีผลในทางกฎหมายเกิดจากทางปฏิบัติจาก
องค์กรตุลาการที่บังคับใช้กฎหมาย ได้ขยายความหมายและสร้างองค์ประกอบใหม่ขึ้นเป็นอัตลักษณ์
ของหลักนิติธรรมไทย ที่ผสมผสานหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐเข้าด้วยกัน เช่น หลักนิติธรรมถือเป็น
แนวทางในการปกครองที่มาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอันเป็นความเป็นธรรมท่ีบริสุทธิ์ 
ปราศจากอคต ิโดยไม่มผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกีย่วข้องและแอบแฝง จากค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู
ที่ 15-18/2556 นิติธรรมคือ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วยังต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมด้วย ท้ังยังต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากหลักเกณฑ์และเหตุผลตามค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูที ่14/2556 หลกันติธิรรม คอื หลักการใช้อ�านาจหน้าท่ีซ่ึงองค์กรต่าง ๆ  ต้องไม่ใช้อ�านาจ
โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีวาระซ่อนเร้นอันเป็นการใช้อ�านาจโดยไม่สุจริตตามค�าวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2557

  นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ตีความถึงองค์ประกอบนิติธรรมจากการบังคับใช ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จนถึงปัจจุบัน ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
สูงสุดได้ขยายความองค์ประกอบนิติธรรมเรียงตามล�าดับ ได้แก่ (1) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ จาก 
ค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2557 (2) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าขององค์กรของรัฐ 
จากค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 30/2555 (3) หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ 
จากค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2551, 4/2556 (4) กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทาง 
ที่เป็นโทษ จากค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2551 (5) หลักการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 
ในคดอีาญาเป็นผูบ้รสิทุธิ ์จากค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่11/2551, 12/2551 (6) หลักความได้สัดส่วน  
จากค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 5/2551, 11/2551, 33/2555 (7) กฎหมายต้องมีบทลงโทษ 
ที่เหมาะสม จากค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 28-29/2555 (8) หลักการกระท�าขององค์กรของรัฐต้อง
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จากค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 (9) หลักความเสมอภาค  
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จากค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.776/2557 (10) หลักความแน่นอนมั่นคงในกฎหมาย 
จากค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.776/2557 (11) หลักการใช้อ�านาจพอสมควรแก่เหตุ 
จากค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุท่ี อ.776/2557 (12) หลกัคุณธรรมทีไ่ม่อาจละเลยได้ จากค�าพพิากษา
ศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.776/2557 ซึ่งองค์ประกอบเกือบทั้งหมดปรากฏเป็นหลักการในรัฐธรรมนูญ 
อยู่แล้ว
 สรุปได้ว่าหลักนิติธรรมไทยยังไม่มีนิยามและองค์ประกอบท่ีชัดเจนคงท่ี ยังอยู่ในช่วงพัฒนา
หลักการ ความหมายที่เป็นทางการคือ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายโดยเน้นไปที่กฎหมายมากกว่า 
การบังคับใช้กฎหมาย การตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อควบคุม
อ�านาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐ จึงส่งผลโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐมากกว่านิติธรรมที่ปรากฏ 
ในรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญไทยได้พยายามให้ความหมายและขยายความหลักนิติธรรม โดยชี ้
ให้เห็นเจตนารมณ์ที่แท้จริง ในลักษณะแนวคิด อุดมการณ์ ในการปฏิบัติทั้งทางการเมือง การปกครอง 
และกฎหมาย โดยมีข้อสังเกตได้ชัดว่า องค์ประกอบนิติธรรมในรัฐธรรมนูญของไทยเป็นองค์ประกอบ
ส่วนใหญ่ในหลกันติริฐั และองค์ประกอบนติธิรรมเน้นเพียงในมติิกฎหมายเป็นหลัก แม้ศาลรัฐธรรมนญู
จะพยายามขยายขอบเขตความหมายออกไปก็ตาม และองค์ประกอบนิติธรรมจะกล่าวถึงหลักการ 
ท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดมาจนเป็นเหมือนหลักนิติธรรมไม่มีอะไรใหม่ แม้มีการบัญญัติเพ่ิมเติม
เข้ามาเป็นอุดมการณ์หรือเป้าหมายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ  เป็นเหมือนการน�าเอามา 
สรุปรวบยอดสร้างเป็นถ้อยค�าใหม่เท่านั้น
  (2) ปัญหาสภาพบังคับหลักนิติธรรม
    ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 5  
บัญญัติให้การกระท�าใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การกระท�านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ ซ่ึงปรากฏ 
เป็นคร้ังแรก เพราะไม่เคยมีการบัญญัติถึง “การกระท�า” ในรัฐธรรมนูญมาก่อน เม่ืออยู่ในหมวด 1  
บททัว่ไป จึงถอืเป็นหลกัการสงูสดุของรฐัธรรมนญูหรอืกรอบแห่งรฐัธรรมนญู การกระท�าในรฐัธรรมนญู
มาตรา 5 จึงหมายถึงการกระท�าที่มีผลในทางกฎหมาย หากการกระท�านั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 
การกระท�าน้ันใช้บังคับในทางกฎหมายมิได้ ดังนั้นการกระท�าของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ที่ขัดกับหลักนิติธรรมจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้
  บรรเจิด สิงคะเนติ (2560) เห็นว่าผลการกระท�าท่ีขัดหลักนิติธรรมต้องพิจารณาว่า 
การกระท�าน้ัน ๆ เป็นการกระท�าในลักษณะใด และอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบขององค์กรใด 
ซึ่งผลการกระท�าที่ใช้บังคับมิได้อาจมีผลต่าง ๆ กันไป โดยอาจแยกการกระท�าของหน่วยงานของรัฐ 
ออกดังนี้ 1) การกระท�าที่มีลักษณะเป็น “บทบัญญัติของกฎหมาย” กรณีท่ีขัดกับหลักนิติธรรมกรณี
ย่อมต้องด้วยมาตรา 5 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ซ่ึงบญัญตัใิห้กฎหมาย 
กฎหรอืข้อบงัคบัขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูนี ้บทบัญญติันัน้เป็นอนัใช้บงัคบัมไิด้ ส่วนการมผีลให้ใช้บงัคบั
ไม่ได้นั้นจะมีผลจากอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความบกพร่องของบทบัญญัติของ



ปัญหาการบังคับใช้หลักนิติธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 113

กฎหมายนั้น ๆ  ว่ามีความบกพร่องในระดับที่รุนแรงเป็นประจักษ์ หรือบกพร่องเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรง 
ซึ่งอาจก�าหนดเงื่อนไขให้รัฐสภาไปด�าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ 2) การกระท�าท่ีเป็น  
“การกระท�าทางนโยบาย” หรือ “การกระท�าทางการเมือง” การกระท�าเหล่านั้นย่อมอยู่ภายใต้ 
การตรวจสอบทางการเมือง ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้ฝ่ายการเมืองต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักนิติธรรมเช่นกัน ดังนั้น การกระท�าทางนโยบายหรือการกระท�าทางการเมืองท่ีขัดกับ 
หลักนิติธรรม ย่อมเป็นการกระท�าที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ย่อมใช้บังคับมิได้ ซึ่งอาจน�าไปสู่การควบคุม 
ตรวจสอบทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด เช่น การถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง หรือ
กรณีที่เกี่ยวโยงกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของฝ่ายการเมืองย่อมเป็นเหตุที่น�าไปสู่การฟ้องร้อง 
ต่อศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงได้ หากการกระท�าเหล่านัน้เข้าองค์ประกอบ
ความผิดที่เกี่ยวข้อง 3) การกระท�าที่เป็น “การกระท�าทางปกครอง” ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�าสั่ง 
หรือการกระท�าอื่นใด ย่อมอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง การกระท�าทางปกครองที่ขัด 
ต่อหลักนิติธรรมถือว่าเป็นการกระท�าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ศาลปกครองย่อมมีอ�านาจในการออกค�าบังคับตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) 

และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งก�าหนดว่า 
ในการออกค�าบังคับตามวรรคหนึ่ง (1) ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดว่าจะให้มีผลย้อนหลังหรือ 
ไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งได้ หรือจะก�าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ได้ ทั้งนี้ตามความเป็นธรรมแห่งกรณี ท้ังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความบกพร่อง 
ของการกระท�าทางปกครองดังกล่าว กฎหมายจึงก�าหนดให้ศาลปกครองพิจารณาให้เหมาะสมแก่กรณีนั้น ๆ
 สรุปว่าผลของการกระท�าของหน่วยงานของรัฐที่ละเมิดต่อ “หลักนิติธรรม” ย่อมมีผลเป็น 
การละเมิดรฐัธรรมนูญ การกระท�านัน้ย่อมใช้บงัคบัมไิด้ แต่ผลการกระท�าท่ีว่าใช้บังคบัมไิด้มผีลแตกต่างกนั  
แต่ขึ้นอยู่กับการกระท�าของรัฐนั้นว่าเป็นการกระท�าทางนโยบายหรือการกระท�าทางการเมืองหรือ 
เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเป็นการกระท�าทางปกครองซ่ึงควรจะมีผลไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่ว่าย่อมใช้บังคับมิได้   
 7.3 ปัญหาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
           เนื่องจากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย 
แห่งรัฐในมาตรา 65 บัญญัติถึงยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลโดยใช้ยทุธศาสตร์ชาตขิบัเคลือ่นผ่านหน่วยงานของรฐั ซึง่รฐัธรรมนญูมไิด้ให้ความหมายว่า
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร มีองค์ประกอบใดบ้าง แต่ในหลักการทั่วไปอธิบายว่าหลักนิติธรรมเป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 
           (1) ปัญหาความหมายและองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่หลากหลาย 
              ความหมายและองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่หลากหลาย ท�าให้การให้น�้าหนัก
ในแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกัน และน�ามาสู่ปัญหาในการชี้วัดการกระท�าที่ขัดหลักธรรมาภิบาล  
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“ธรรมาภบิาล” เป็นค�าท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายท้ังในภาคเอกชนและภาครฐั การสร้างแนวคดิเพ่ืออธบิาย
ความหมาย หรือนิยามของธรรมาภิบาล มีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับมุมมองซ่ึงเป็นรากฐานของ
หลักเหตุผลหรือตรรกะ (Logic) รวมถึงความแตกต่างที่ต้องการอธิบายธรรมาภิบาลในกรอบคิด 
อย่างแคบแบบง่าย ๆ หรืออธิบายในกรอบกว้างที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างซับซ้อน โดยพื้นฐานทั่วไปไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน Williamson (1996)  
เห็นว่า ธรรมาภิบาล คือ การใช้อ�านาจหน้าที่ (Authority) การใช้อ�านาจนี้เชื่อมโยงถึงระบบตรวจสอบ
ความรับผิดชอบและการควบคุม (Accountability and Control) ทั้งในการจัดตั้งระดับสากลและ 
ท้องถ่ินในโครงสร้างบรรทัดฐานและการปฏบิติัทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการใช้อ�านาจนัน้ 
จะเน้นระบบการควบคุมโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ 
             ดังนั้นค�านิยามของค�าว่า “ธรรมาภิบาล” จึงมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับลักษณะ 

การปกครอง วัฒนธรรม และวัตถุประสงค์ของในแต่ละประเทศและองค์กรท่ีผลักดันให้น�าแนวคิดน้ีไปใช้ 
อย่างไรก็ตามค�านิยามต่างๆ เหล่านั้น มีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ กระบวนการ และผลที่คาดหวัง  
ทีใ่กล้เคยีงกนัหลายประเดน็ เช่น การสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือการปฏรูิประบบการปกครอง ระบบราชการ
ให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระตุน้ให้ประชาชนทกุฝ่ายทกุระดบัร่วมกนัพฒันาประเทศ
ทั้งทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง
  องค์ประกอบที่ส�าคัญของธรรมาภิบาล คือ 1) หลักนิติธรรม และ 2) คุณธรรม ในไทย
สถาบันวิชาการที่มีการศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง คือ สถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวถึง 
“หลักนิติธรรม” เป็นอันดับแรกในองค์ประกอบธรรมาภิบาล โดยสาระส�าคัญของหลักนิติธรรมและ 
ตวัชีว้ดัหลกันติธิรรมเป็นทีน่่าสงัเกตว่าความหมายหลักนติิธรรมในธรรมาภบิาลมเีนือ้หาทีข่ยายออกไป
จากหลักนิติธรรมทั่วไป เช่น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน การแบ่งแยกอ�านาจ ท�าให้เมื่อน�ามา
ปรับใช้ในระดับหลักกฎหมาย โดยเฉพาะในหลักรัฐธรรมนูญแล้วประสบปัญหา เพราะหลักการ 
ในรัฐธรรมนูญต้องมีความหมายค่อนข้างชัดเจนแน่นอนในระดับหนึ่ง เพื่อให้คาดหมายได้เมื่อน�าไปสู่
การบังคับใช้ในทางปฏิบัติ จุดนี้เองท�าให้การบัญญัติถึงหลักธรรมาภิบาลในระดับรัฐธรรมนูญมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดูหนักแน่นชัดเจนกว่า  
ไปสู่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีเบาบางลงเป็นแค่แนวนโยบายเท่านั้น 
ซึ่งส่งผลต่อทางปฏิบัติอย่างมาก (สถาบันพระปกเกล้า, 2549)
           (2) การเปลี่ยนแปลงในความส�าคัญของธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญไทย
           จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไม่มีการบัญญัติถึง 
หลักธรรมาภิบาลโดยตรง แต่มีเนื้อหาของหลักธรรมาภิบาลอยู ่  เพราะก่อนที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 ประกาศใช้บงัคบั อ�านาจรฐัอยูเ่หนอืประชาชนเป็นอย่างมาก 
โดยการใช้อ�านาจของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ�ามักเป็นที่มาของการแสวงหาผลประโยชน ์
ที่มิชอบ และละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย (วิษณุ  เครืองาม, 2542, หน้า 35) รัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมีหลักการที่ส�าคัญ ได้แก่ 
การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดไปจนถึงการร่วมด�าเนินการ ร่วมตรวจสอบ  
อย่างกว้างขวางและครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับท้องถิ่นชุมชน แต่ไม่มีค�าว่า
ธรรมาภิบาลในรฐัธรรมนูญมเีพยีงการเอาหลกัการมาใช้ในรฐัธรรมนญู ปรากฏออกมาในทางปฏบิตั ิคอื 
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2545 โดยเพิม่มาตรา 3/1 ซึง่มหีลกัการให้ส่วนราชการใช้วธิกีารบริหารบ้านเมอืงทีดี่มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 
เห็นชอบวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐและการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
  ในระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมอืงและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542 กล่าวถึงหลักนิติธรรมว่าหมายถึงเพียง “การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ  
ให้ทันสมัยเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม” เท่านั้น เช่นเดียวกับในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักนิติธรรมในทางปฏิบัติต่อหน่วยงาน
ของรัฐจึงแทบไม่มีผลในทางปฏิบัติ เพราะหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะฝ่ายปกครองไม่มีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ แต่มีบทบาทส�าคัญในการบังคับใช้มากกว่า นิติธรรมในทาง
ปฏิบัติจึงหมายถึงการตรากฎหมายเป็นส�าคัญ
  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปรากฏหลักธรรมาภิบาลเป็น

ลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญครั้งแรกในมาตรา 74 โดยบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลกับหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าทีรั่ฐมหีน้าทีด่�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรกัษาประโยชน์ส่วนรวม อ�านวยความสะดวก 
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยม ี
เป้าหมายปฏิรูประบบการบริหารของส่วนราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการใช้หลักนิติธรรม 
ในการด�าเนินงาน หรือสร้างกรอบในการด�าเนินงานเพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
ลดกฎระเบียบที่มากจนเกินไปที่เป็นต้นเหตุของการท�างานที่ล่าช้า มีการจัดล�าดับความส�าคัญของเป้าหมาย
การด�าเนินงานให้ชัดเจนเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มีกระบวนการตัดสินใจ 
ที่โปร่งใส มีกฎ กติกา มารยาทในการบริหารงานควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือ
องค์การภายนอกมีส่วนร่วม
  แต่ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 หลักธรรมาภิบาล 
เป็นแค่เครื่องมือในยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู ่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ ไม่กล่าวถึง 
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การบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เจตนารมณ์หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญชัดเจน
ว่าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 65 ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
เพือ่ให้เกิดเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
  หลกันติธิรรมในธรรมาภบิาลตัง้แต่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540  

ถูกท�าให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมข้ึนมาเรื่อย ๆ  ตามล�าดับ จากไม่กล่าวถึงโดยตรงแต่มีเนื้อหา และน�าไปสู ่
ทางปฏิบัติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจชัดขึ้น เป็นรูปธรรมมีกฎหมายรองรับโดยเป็นส่วนหนึ่งของ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แต่จะสังเกตได้ว่าน�้าหนักหรือการให้ความส�าคัญเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไม่มีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีองค์ประกอบใน
หลักการกระจายอยู่ท่ัวไป ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติชัดเจน 
ถึงหลักธรรมาภิบาลที่จะบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อมาในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กลายมาเป็นเพียงแนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
เท่านั้น การให้ความส�าคัญหลักนิติธรรมจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
  7.3.3 ปัญหาการก�ากับธรรมาภิบาลหน่วยงานของรัฐ
         ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้มี 
การผลักดันเรื่องของธรรมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ มาตรา 53/1 ให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาลจงัหวดั” เรยีกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ท�าหน้าท่ีในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏบัิตภิารกจิของ 
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต่อมามีพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 55/1 และได้มี 
การออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2552 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลลงสู่หน่วยงานของรัฐอย่างจริงจัง 
  ปัญหาบทบาทที่ใกล้เคียงกันกับหน่วยงานอื่นของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ที่ถูกก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีเพียงเพื่อการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์ประกอบคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
(ก.ธ.จ.) ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 5 และข้อ 6 ให้มีสัดส่วนของ 
ภาคประชาสงัคม ภาคท้องถิน่ และภาคธรุกจิเอกชน แตกต่างกนัตามจ�านวนของอ�าเภอของแต่ละจังหวดั 
โดยมีผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในส่วนของอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบส�านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ที่ส�าคัญคือ สอดส่องการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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โดยการสอดส่องแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดหรือแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ 
ในจังหวัด รวมถึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงไม่จ�ากัดว่าเป็นแผนงาน/โครงการท่ีด�าเนินการ 
ในปีงบประมาณใดที่ด�าเนินการ โดยวิธีขอความร่วมมือและขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบในพื้นที่ (ส�านักงาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี, 2554, หน้า 17) กรณีที่พบปัจจัยเส่ียงที่อาจท�าให้การด�าเนินโครงการ 
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ ให้น�าเข้าทีป่ระชมุ ก.ธ.จ. เพ่ือเป็นมติทีป่ระชุม
และเป็นข้อเสนอแนะแจ้งจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรับไปด�าเนินการ
ให้ถูกต้องต่อไป หรืออาจให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ  
มาชี้แจงในที่ประชุมกรรมการก็ได้ จึงเป็นเพียงให้ข้อแนะน�า และอาศัยการบังคับทางอ้อมจากอ�านาจ
บังคับบัญชาของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นส�าคัญ
  สรปุบทบาทคณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดัมีเพยีงการสอดส่องแผนปฏบิตัริาชการ

ประจ�าปีของจังหวัด หรือแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัดเท่านั้น มิใช่อ�านาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การสอดส่องจงึเป็นเพยีงการเฝ้าระวงั จะเหน็ได้จากวธิกีารสอดส่องท่ีอาศยัการร้องเรียนเป็นส�าคญั หาก
ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งก็ยังไม่มีบทบาทในการติดตามว่าหน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลหรือไม่ และนอกจากนี้บทบาทองค์กรที่อาจใกล้เคียงกันในส่วนภูมิภาคกับองค์กรอื่น 
ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะด้าน 
  เมื่อพิจารณาสถานะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในฐานะองค์กรฝ่ายปกครอง 
การวิเคราะห์สถานะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในทางปกครองชี้ถึงลักษณะอ�านาจหน้าที ่

ในการควบคุมก�ากับหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลได้ หากดูการวางสถานะของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ได้มีการก�าหนดให้เป็น “องค์กรตรวจสอบภาคประชาชนในระดับ
จังหวัด” ซึ่งได้ปรากฏในเอกสารหลายฉบับของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี แต่การที่ ก.ธ.จ.  
มีที่มาจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลขององค์กร 
หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร จึงถือได้ว่า ก.ธ.จ. เป็นฝ่ายปกครองไม่ใช่ภาคประชาชนอย่างที่เข้าใจกัน 
ประกอบการมีอ�านาจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษาฯ และบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ตามความจ�าเป็นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 26 ซึ่งเป็นการใช้อ�านาจทางปกครองสถานะของ ก.ธ.จ. จึงมีลักษณะคล้ายกับ 
“หน่วยตรวจสอบภายใน” ของฝ่ายปกครองท่ีมีหน้าที่คือ มีการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต และลดความเสี่ยง 
ที่จะเกิดข้ึน จนท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร
  เมื่อพิจารณาถึงอ�านาจทางปกครอง โดยพิจารณาท่ีบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวดั ซึง่ยงัเป็นทีสั่บสนของท้ังตัวกรรมการใน ก.ธ.จ. เอง และเป็นท่ีสับสน
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ของประชาชนทัว่ไปว่า ก.ธ.จ. ตัง้ขึน้มาเพือ่มาท�าหน้าทีอ่ะไร หรอืมอี�านาจเพยีงใด แม้อ�านาจหน้าทีข่อง 
ก.ธ.จ. จะมรีะบไุว้อย่างชดัเจนในระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวดั 
พ.ศ. 2552 ข้อ 22 โดยในข้อย่อยข้อ (1) ถือเป็นหัวใจส�าคัญของอ�านาจหน้าที่ ก.ธ.จ. ให้ ก.ธ.จ.  
สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และข้อ 23 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจึงมีบทบาทในการสอดส่องหน่วยงานของรัฐให้ใช ้
อ�านาจหน้าที่ตามหลักนิติธรรม แต่การควบคุมหน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีกลไกตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้ว ในการควบคุมก�ากับการท�างานของหน่วยงานของรัฐ  
การตั้งองค์กรใหม่ในทางปกครองแทบไม่มีผล เพราะอาศัยแค่ระเบียบภายในของฝ่ายบริหารเป็นหลัก 
ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการท�างานของฝ่ายปกครองอยู่แล้ว 
  นอกเหนือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแล้ว ในพื้นท่ีจังหวัดยังมีองค์กรของรัฐ 
อีกมากมายที่ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ�านาจของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยองค์กร 
ดังกล่าวอาจเป็นองค์กรลูกขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือเป็นองค์กรของรัฐสภา หรืออาจเป็น
องค์กรของกระทรวงที่มีภารกิจหลักในการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ (1) ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ�าจังหวัด (ส�านักงาน ป.ป.จ.) (2) ส�านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
(3) ส�านักงานรัฐสภาประจ�าจังหวัด (4) ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีองค์กรของรัฐท่ีไม่ได้ 
อยู ่ในพ้ืนที่จังหวัด แต่สามารถเข้ามาขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในพื้นที่จังหวัดได้ เช่น ส�านักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส�านักงาน ป.ป.ท.) เป็นต้น
 7.4 ปัญหานิติธรรมภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          (1) ความส�าคัญของหลักนิติธรรมที่เบาบางลงในการปฏิบัติ 
  ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 76 ในวรรคแรกบญัญตัิ
เพื่อควบคุมอ�านาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ส่วนวรรคสอง เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยระบบคุณธรรมและมาตรฐานจริยธรรม  
แต่หลักนิติธรรมถูกให้ความส�าคัญท่ีน้อยลงในการควบคุมอ�านาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐจากหลักการ 
ในรฐัธรรมนูญไปสูแ่ค่หนึง่ในองค์ประกอบของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีเมือ่พจิารณาจะเหน็ภาพ

การบังคับใช้ท่ีชัดเจนจากรัฐธรรมนูญไปสู่กฎหมายระดับรองลงมาจนถึงระดับปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐ  
ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญบัญญัติหลักนิติธรรมไว้ในระดับบททั่วไปของรัฐธรรมนูญที่ควรถูกให้ความส�าคัญ 
อย่างมาก แต่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในกฎหมายของไทยเน้นหนักไปที่ความสัมฤทธิผล 
เป็นหลักการของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี เริ่มโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ต่อมามีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 ที่บัญญัติให้ “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข 
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ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ” มาสู่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มาตรา 52 ที่ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประยุกต์
ใช้อย่างน้อย คือ เรื่องการลดขั้นตอน อ�านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นส�าคัญ
           ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เห็นได้จาก 
พระราชบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 54/1 พระราชบญัญติัเทศบาล 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 50 วรรคสอง พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 ที่มีการแก้ไขโดยบัญญัติในลักษณะเดียวกันคือ “...การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ... ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี การจัดท�างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด”
  ในทางปฏิบัติหน่วยงานของรัฐยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี ที่ประกอบด้วย 10 หลักการ โดยมีหลักนิติธรรมเป็นหนึ่งในหลักการนั้น แต่มีการจัดเรียง
กลุ่มหลักการใหม่ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริม 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในการประชุมคร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เพื่อให ้
เป็นหลักการท่ีง่ายต่อความเข้าใจและการน�าไปปฏิบัติ และให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี จะประกอบด้วย 4 หลักการส�าคัญ และ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ 
ภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง 2) ค่านิยมประชาธิปไตย 
ประกอบด้วย ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย/โปร่งใส ความเสมอภาค หลักนิติธรรม 
ที่หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ�านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 3) ประชารัฐ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  
การกระจายอ�านาจ และ 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย คุณธรรม/จริยธรรม ต่อมา
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2555 จึงได้ให้การเห็นชอบแผนการส่งเสริม 
และพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามที่ ก.พ.ร. 
เสนอ โดยมอีงค์ประกอบครอบคลมุ 3 ส่วน ได้แก่ 1) การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภบิาลในภาคราชการ
ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 2) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในระบบราชการ 
แบบยั่งยืน และ 3) การพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาล ซึ่งสาระส�าคัญ แนวทาง 
การด�าเนินงาน และโครงการต่าง ๆ  ตามแผนงานดังกล่าวจะถูกน�ามารวมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป
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            สรปุว่าหลกันิตธิรรมท่ีจะใช้ควบคมุหน่วยงานของรฐัตามธรรมาภิบาลของวธิกีารบรหิาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีถูกให้น�้าหนักน้อยลง จากในมาตรา 74 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส่วนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐยึดเพียงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้น�้าหนักหลักนิติธรรมที่เป็น 
หลกัการในระดบัรฐัธรรมนญูระดบัทีอ่ยูใ่นบททัว่ไปและเป็นหลกัทัว่ไปในหลกัธรรมาภบิาล แต่ถกูท�าให้
เบาบางลงเม่ือมาสู่การปฏิบัติ เพราะการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่มีหลักการเกี่ยวกับนิติธรรม

โดยตรง และเม่ือวางน�้าหนักไปที่หลักประสิทธิภาพหรือผลส�าเร็จตามหลักบริหารกิจการภาครัฐแนวใหม่  
หลกันิตธิรรมถกูให้น�า้หนกัทีเ่บาบางลงอย่างมากเป็นเพยีงหนึง่ในหลักการย่อยเท่านัน้ ซึง่ไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญในบททั่วไปที่ให้หน่วยงานของรัฐยึดหลักนิติธรรม
  (2) ปัญหาการควบคุมก�ากับเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้คุณธรรม และจริยธรรม
  หลักนิติธรรมที่คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) 
ได้ให้ความหมายไว้และจ�าแนกได้ 2 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด คือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะใช้อ�านาจได้เท่าทีก่ฎหมายให้อ�านาจ และ 2) หลกันติธิรรมโดยทัว่ไปหรอืหลกันติิธรรมในความหมาย
อย่างกว้างที่นักกฎหมาย ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีต้องมีความ 
เป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักหลักธรรม เมตตาธรรม 

และสันติธรรม ซึ่งเป็นการน�าหลักนิติธรรมมาควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ  
เมื่อพิจารณาจ�าแนกในรายละเอียดจะเห็นว่า “หลักนิติธรรม” ท่ีบัญญัติใน “รัฐธรรมนูญ” ถูกขยาย
ออกไป เม่ือพิจารณา “ธรรม” ที่จะน�ามาก�ากับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็น “ธรรม”  
ที่ประกอบด้วย ศีลธรรม (Morality) คือความประพฤติดี จริยธรรม (Ethic) คือหลักปฏิบัติตนที่ดีของ
สังคมใดสังคมหนึ่ง จรรยาบรรณ (Code of Conduct) คือหลักปฏิบัติที่ดีของวิชาชีพ และธรรมาภิบาล 
(Good Governance) คือการก�ากับดูแลตนที่ดีในการปฏิบัติงาน       
              ความหมายคุณธรรมที่แตกต่างกัน
             การเปลีย่นแปลงคุณธรรมเจ้าหน้าทีร่ฐัสงัเกตได้จากรฐัธรรมนญู เริม่ต้นโดยรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในมาตรา 78 ก�าหนดให้พฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุง่เน้นการพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 76 
วรรคสอง เน้นการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และการจัดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก เป็นการให้ความส�าคัญคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักการนิติธรรม
          ในเบื้องต้นจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ให้มีการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
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พุทธศักราช 2560 ในส่วนการก�ากับเจ้าหน้าที่รัฐมีเพียงจริยธรรม ส่วนคุณธรรมปรากฎในกฎหมาย
ล�าดับรองลงมาน�าไปใช้กับระบบบริหารงานบุคคล ที่ต้องยึดระบบคุณธรรมที่สามารถตรวจสอบ 
ในเชิงระบบได้ เพราะคุณธรรมเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ยาก การควบคุมคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
จึงพยายามพิจารณาคุณธรรมที่สามารถพิจารณาเป็นรูปธรรมได้ เช่น ระบบคุณธรรม
  คุณธรรมหมายความว่าสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม  
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส�านึกที่ดี มีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะ  
เพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของสังคมไทย ความหมายคุณธรรมในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค�าว่า “คุณธรรม” ว่า “สภาพคุณงามความดี”  
แต่ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามหลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้อง ส่วนส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เคยให้ค�าอธิบายหลักคุณธรรม ได้แก่การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด�าเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กรลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการ 
และใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สังคมมีเสถียรภาพอยู ่ร ่วมกันอย่างสงบสุข 
ด้วยความมีระเบยีบวนิยั ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
ได้ก�าหนดความหมายของ “คุณธรรม” ว่า สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม 
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิด 
ความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตส�านึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดขึ้น
และเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย 
            ความหมายคณุธรรมจงึสมัพนัธ์กับวตัถุประสงค์ ท�าให้มกีารให้ความหมายท่ีแตกต่างกนั 
ท�าให้ยากต่อการตรวจสอบควบคุม การศึกษาในตัวอย่างคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่นในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุให้มีเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาแห่ง
วิชาชีพ วินัย ซึ่งมีความหมายและสภาพบังคับที่แตกต่างกัน โดยคุณธรรมในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไม่มีนิยามหรือความหมายไว้ แต่กล่าวถึงคุณธรรมในสองส่วน คือ 
1) การใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นระบบที่ยึดถือ 
ความถูกต้องที่จะเป็นคุณต่อการบริหารบุคคลเป็นการพิจารณาความดีงามทางกายภาพ (Physical) 
เป็นความดีงามที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ สัมผัสได้ด้วยตา คือความดีงามในความรู้ ทักษะความสามารถ  
และความประพฤติ (ประวีณ ณ นคร, 2553, หน้า 1-9) ไม่ใช่คุณธรรม (Virtue) อันเป็นความดีงามทาง
จิตภาพ (Mental) อันเป็นความดีงามที่อยู่ในใจคน คือ ความดีงามในจิตใจ ซึ่งท�าให้เคยชินกับ 
การประพฤติดี ปฏิบัติดี โดยก�าหนดให้มีการรักษาระบบคุณธรรม แบ่งได้ 2 ด้าน คือ การพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมและการคุ้มครองระบบคุณธรรม กรณีกฎ ระเบียบ หรือค�าสั่ง ที่ออกไม่สอดคล้องกับระบบ
คุณธรรม ให้แจ้งหน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือค�าสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อด�าเนินการ แก้ไข หรือ
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ยกเลกิตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 126 เป็นการควบคมุคณุธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐในเชิงโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 2) การก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรม ปรากฏ 
ในหมวด 4 ของพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน มาตรา 72 และมาตรา 73 ทีใ่ห้ส่วนราชการ
มีหน้าที่ด�าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด�ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
  การศึกษาคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ไม่มีนิยามความหมาย การตรวจสอบ บทลงโทษ แต่มีการระบุให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตน

หลายประการ ท่ีมีบางส่วนเป็นแนวทางของหลักการนิติธรรม โดยในกฎหมายจัดแบ่งเป็นแนวปฏิบัติตน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเภท เช่น จรรยา จรรยาแห่งวิชาชีพ วินัย ซึ่งมีความหมาย และสภาพบังคับ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถือเป็นคุณธรรมได้ เช่น การรักษาจรรยาข้าราชการตามมาตรา 78 ที่ให้
ยึดมั่นและยืนหยัดท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ และจะเห็นได้ว่า 
ความซือ่สตัย์ กระท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง  ไม่เลอืกปฏบัิต ิ เป็นองค์ประกอบในหลกันติธิรรมของคณะกรรมการ 
ส่งเสริมนิติธรรมแห่งชาติท่ีให้นิยามไว้ โดยให้ส่วนราชการก�าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชา การรักษาจรรยาวิชาชีพ  
โดยมมีาตรการบงัคบั คอื กรณไีม่ปฏบิตัติามจรรยาข้าราชการอนัมใิช่เป็นความผิดวนิยั ให้ผู้บงัคบับญัชา
ตักเตือน น�าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา
ตามมาตรา 79 การรักษาวินัยโดยกระท�าการหรือไม่กระท�าการตามที่บัญญัติไว้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
เพราะวินัย คือ ตัวควบคุมคุณธรรม มิให้กระท�าผิด แนวปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องการท�าตามมาตรา 82 คือ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัต ิ
ตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการฯ จะเห็นได้ว่าวนิยับางส่วนเป็นองค์ประกอบนติธิรรม เช่น สจุรติ 
เที่ยงธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นกลาง การไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวถือเป็นผู้กระท�าผิด
วินัยตามมาตรา 84 โดยมีมาตรการบังคับเรียกว่าโทษทางวินัยตามมาตรา 88 ประกอบด้วย ภาคทัณฑ์  
ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
             สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

มีหน้าท่ีสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรม และให้ผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีคุณธรรม แต่กฎหมายไม่มีนิยาม ความหมายหรือ 
องค์ประกอบคุณธรรม ความหมายคุณธรรมจึงขึ้นกับมุมมองและวัตถุประสงค์เป็นส�าคัญ ท�าให้ตีความ
ได้กว้างในความหมายคุณธรรม น�าไปสู่ปัญหาในทางปฏิบัติ ท�าให้กรอบคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ขึน้กบัหน่วยงานของรฐันัน้ ๆ  จะก�าหนดกรอบและให้ความส�าคญัเป็นหลัก ท�าให้คณุธรรมของเจ้าหน้าท่ี 
ในแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่างกันได้ เว้นแต่มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้ง เช่น บางส่วนในจรรยาและวินัย
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  ปัญหามาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ              
           ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตกิล่าวถงึวกิฤตเศรษฐกจิ
เมื่อ พ.ศ. 2540 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยได้สะท้อนผลการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและยั่งยืน  
ซึ่งเป็นผลจากการไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและการสร้างความสมดุลของสังคม ท�าให้สังคมไทย
เกิดปญัหาดา้นพฤตกิรรมของคนในสงัคม อาท ิการย่อหย่อนทางศลีธรรม จรยิธรรม ปัญหาเหล่านี้มผีล
ต่อระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชนที่ขาดความโปร่งใส  
ขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การก�ากับดูแลที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์, 2552, หน้า 29) น�าไปสู่การปรากฏ
ของหลักการจริยธรรมในรัฐธรรมนูญของไทยในเวลาต่อมา
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้
ความส�าคัญกับการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม และมุง่แก้ไขปัญหาความย่อหย่อนด้านจติส�านกึของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  
มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ดังปรากฏในมาตรา 77 แต่จุดอ่อนคือ บทบัญญัติว่าด้วย 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังไม่มีสภาพบังคับ ขาดกลไกส�าคัญอันจะช่วยให้ 
การบังคับใช้ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงได้มีบทบัญญัติเพ่ิมเติม 
เก่ียวกับจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดทอนอุปสรรคและ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดท�า “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�าหนดขึ้น...” และก�าหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งถือว่าเป็นการกระท�าผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ 
สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท�าผิดร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด�าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอน 
ออกจากต�าแหน่งได้ ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ก�าหนด 
รฐัพงึจัดให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนดประมวลจริยธรรม
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ 
           สรุปได้ว่ารัฐธรรมนูญไทยบัญญัติเรื่องจริยธรรมไว้อย่างมีพัฒนาการ โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ได้ในทางปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เน้น
เฉพาะจรยิธรรมข้าราชการฝ่ายการเมอืงและไม่มบีทบงัคบัโทษ มาสูร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่เน้นทั้งจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายการเมืองและฝ่ายปกครองและให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ คือ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทในการสอดส่องจริยธรรม รวมไปถึงกลไกการลงโทษที่น�า
ไปสู่การถอดถอนจากการด�ารงต�าแหน่ง ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ให้ความส�าคัญมาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยก�าหนดให้มีมาตรฐานจริยธรรมขึ้นใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐ
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            ในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค�าว่า “จรยิธรรม” 
ว่า “เป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ” “ศีลธรรม” และ “กฎศีลธรรม” วัตถุประสงค์ของจริยธรรม 
เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ ซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ได้แก่ 
ความเป็นผู้มีปัญญา และเหตุผลหรือปรีชาญาณ ท�าให้มนุษย์มีมโนธรรมและรู้จักไตร่ตรองแยกแยะ 
ความดี ความชั่ว ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร เป็นการควบคุมตัวเอง และเป็นการควบคุมกันเองในกลุ่ม 
หรือเป็นศีลธรรมเฉพาะกลุ่ม โดยที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้รัฐจัดท�ามาตรฐานจริยธรรม จึงน�าไปสู่การตรา 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ที่ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในฝ่ายบริหาร โดยให้ความหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 คือ  
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ยึดมั่น 
ในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและ
กระท�าในสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรม คดิถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมจิีตสาธารณะ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ในการรักษาจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและน�าจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐด�าเนินการ 3 ประการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 19 คือ 
ก�าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ�าหน่วยงานของรัฐ ด�าเนินกิจกรรม 
การส่งเสรมิ สนบัสนนุ พฒันาเจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานของรัฐให้มกีารปฏบิติัตามประมวลจริยธรรม  
จัดท�ารายงานประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. ก�าหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
เพือ่ประเมนิผลในภาพรวมของหน่วยงานของรฐั โดยมสีภาพบงัคบัตามระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัท�าประมวลจริยธรรม ข้อก�าหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ข้อ 15 คือ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือ
ข้อก�าหนดจริยธรรม ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือข้อก�าหนด
จริยธรรม แต่มไิด้เป็นความผดิทางวนิยัอย่างร้ายแรงหรอืเป็นความผดิอาญาให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนา หรือด�าเนินการตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานนั้น
  จะเห็นได้ว่าจริยธรรมดังกล่าวมิใช่ส่ิงใหม่ เช่น การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  
ซ่ือสตัย์สจุรติ มจิีตส�านกึทีด่ ีและรบัผดิชอบต่อหน้าที ่กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรม 

มีบัญญัติอยู่แล้วในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนทั้งจรรยาและวินัย และมีสภาพบังคับอยู่แล้ว  
มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนจึงทับซ้อนกับจรรยาบรรณและวินัยในเรื่องความประพฤต ิ
เป็นเพยีงการจัดท�ามาตรฐานจรยิธรรมส่งผลให้ทกุหน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานจริยธรรมท�านองเดียวกนั
เท่านั้น และการบังคับเป็นไปในลักษณะการบริหารงานบุคคลเป็นส�าคัญ
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8. สรุปและข้อเสนอแนะ

 สรุป

 ภายใต้บริบทของสังคมไทยท่ีหน่วยงานของรัฐใช้อ�านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม น�าไปสู ่

ความพยายามควบคุมอ�านาจหน่วยงานของรัฐ จึงน�ามาสู่การบัญญัติหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ 

โดยมีเจตนารมณ์ให้การใช้อ�านาจหน้าที่หน่วยงานของรัฐชอบด้วยกฎหมายและชอบธรรม แต่ภายใต้

การปฏริปูประเทศและการบริหารภาครฐัแนวใหม่ ท�าให้การบงัคับใช้หลกันติธิรรมในการควบคมุอ�านาจ

หน้าที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญมีกลไกที่แตกต่างกันไป แม้ปรากฏเป็น

หลกัการส�าคัญในบทท่ัวไปของรฐัธรรมนญู แต่ปัญหาจากการพยายามสร้างความหมายของหลกันติธิรรม

ในแบบฉบับของไทยที่มีความหมายผสมผสานหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐของประเทศตะวันตก  

ยังไม่คงตัวในหลักการ ประกอบกับเมื่อบังคับใช้หลักการนิติธรรมในทางปฏิบัติที่เป็นองค์ประกอบย่อย

ในหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ ความส�าคัญของ

หลักการนิติธรรมมีน�้าหนักน้อยลง เช่นเดียวกับท่ีเป็นหลักการเพื่อก�ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สัมพันธ์กับ

คุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้การบังคับในลักษณะการบริหารงานบุคคล ไม่สมกับเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญที่ก�าหนดเป็นหลักการทั่วไปและก�าหนดให้การฝ่าฝืนเป็นการใช้บังคับมิได้

 ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมีการศึกษาถึงความจ�าเป็นในการขยายความหมายหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญ 

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบกฎหมายของไทยให้มีความชัดแจ้ง เพื่อน�าไปสู่การบังคับใช้ให้สมกับ

เป็นหลักการทั่วไปในรัฐธรรมนูญ

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใช้หลักนิติธรรมในหน่วยงานของรัฐระดับต่าง ๆ  

เช่นหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชนว่าใช้หลกันติิธรรมในการควบคมุอ�านาจ

หน้าที่ของหน่วยงานแตกต่างกันอย่างไร
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ISO 37001: 2016 Thailand’s Anti-Corruption and Bribery Tools

สุริยน วงศ์สุจริตI

Suriyon WongsudjaridI

	 การให้และรับสินบนเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งท่ีส ่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ 
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ	 อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ	 
จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ	(United	Nations,	2018)	ระบุว่า	ทุกปี	ทั่วโลกมีการจ่ายเงินสินบน
ราว	 1	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 และมีเงินอีกราว	 2.6	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ที่รั่วไหลเนื่องจาก 
การคอร์รัปชัน	 เมื่อรวมแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ	 5	 ของ	 GDP	 ทั่วโลก	 ส�าหรับประเทศไทย 
มีการประเมินมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจากการให้และรับสินบนอาจสูงถึง	 2	 แสนล้านบาทต่อปี	
(ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,	 2562,	 หน้า	 3)	 แสดงให้เห็นว่าการให้และรับสินบน 
เป็นหน่ึงในประเด็นท้าทายที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญและก�าลังต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว	 ดังจะเห็นได้จาก
การก�าหนดมาตรการต่อต้านการให้และรับสินบนในกฎหมายระหว่างประเทศ	 เช่น	 อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 ค.ศ.	 2003	 (United	 Nations	 Conventiona	 gainst 
Corruption:	 UNCAC)	 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ 
ในการท�าธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	
ค.ศ.	 1997	 (OECD	 Convention	 on	 Combating	 Bribery	 of	 Foreign	 Public	 Officials	 
in	International	Business	Transactions)	นอกจากนี	้ประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	รวมถงึประเทศไทยได้มี
ความพยายามในการต่อต้านการให้และรับสินบน	 เนื่องจากหากปล่อยให้มีการให้และรับสินบนจะส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุน	 การสร้างความร่วมมือ	 หรือการให้ 
ความช่วยเหลือต่าง	ๆ 	ระหว่างประเทศ	 โดยเครื่องมือหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและน�ามาใช้เพื่อ 
วัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์การทุจริตและประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติ	คือ	 ดัชนี
การรับรู้การทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index:	CPI)	ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมการประเมิน	CPI	ตั้งแต่
ปี	2538	โดยในปี	2562	ได้ผลการประเมิน	36	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	และอยู่ในอันดับที่	101	

Iนกัวจิยัสงัคมศาสตร์ช�านาญการ	ส�านกัวจัิยและบริการวชิาการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	อีเมล:	hrcoen06@gmail.com
ISocial	Science	Researcher,	Professional	Level,	Bureau	of	Anti-Corruption	Research	Academic	Services,	Office	of	the	

National	Anti-Corruption	Commission,	E-mail:	hrcoen06@gmail.com

ได้รับบทความ			2	กุมภาพันธ์		2564				แก้ไขปรับปรุง		10		มีนาคม		2564			อนุมัติให้ตีพิมพ์		24		มีนาคม		2564
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จาก	180	ประเทศ	ทัง้นี	้เมือ่พจิารณาจากแหล่งข้อมลูทีอ่งค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาต	ิ(Transparency	
International:	 TI)	 น�ามาใช้ในการค�านวณค่าคะแนน	 CPI	 ของประเทศไทย	 จ�านวน	 9	 แหล่งข้อมูล 
พบว่า	 มีประเด็นค�าถามเกี่ยวกับการให้และรับสินบน	 6	 แหล่ง	 (ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	 ส�านักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม,	 2563)	 แสดงให้เห็นว่าประเด็น
การให้และรับสินบนมีความส�าคัญและส่งผลต่อการยกระดับค่า	CPI	ของประเทศไทยให้สูงขึ้น	

ส�าหรบัประเทศไทยได้มกีารก�าหนดมาตรการทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการให้และรบัสินบน
ของหน่วยงานภาครฐั	โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ส�านกังาน	
ป.ป.ช.)	 จ�านวน	 2	 มาตรการ	 ประกอบด้วย	 มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคล	 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 &	 
Transparency	 Assessment-ITA	 และยังมีอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	(สมอ.)	ในฐานะสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	หรือที่รู้จักกัน
ในชื่อ	ISO	(International	Organization	for	Standardization)	ได้น�ามาใช้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
การให้และรับสินบนในหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐและเอกชน	นั่นก็คือ	มาตรฐาน	ISO	37001:	2016	
การจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน	(Anti-bribery	Management	Systems)

จากทั้งสองมาตรการของส�านักงาน	ป.ป.ช.	ที่กล่าวข้างต้นนั้น	ผู้อ่านส่วนใหญ่คงได้มีโอกาส
รับรู้ข้อมูลและได้สัมผัสมาบ้างแล้ว	 ดังน้ัน	 ผู้เขียนจึงอยากจะน�าเสนอให้เห็นถึงอีกหนึ่งเคร่ืองมือ 
อย่างระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	การจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน	(Anti-bribery	 
Management	 Systems)	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยังไม่พบว่ามีการน�ามาใช้กับหน่วยงานภาครัฐของไทย 
แต่อย่างใด	 รวมถึงผู้เขียนได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:	 2016	 กับ
มาตรการต่อต้านการให้และรบัสนิบนทีใ่ช้ในปัจจบุนั	ได้แก่	มาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมส�าหรบั
นิติบุคคล	 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 
เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้	 หากจะน�ามาใช้กับหน่วยงานภาครัฐ	 ก่อนท่ีจะน�าเสนอผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบนั้น	 ผู้เขียนขอน�าเสนอสาระส�าคัญของท้ังสองมาตรการและอีกหนึ่งเคร่ืองมือพอสังเขป	 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

1. มำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล 
พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ	พ.ศ.	2542	

แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2558	มาตรา	123/5	ได้บญัญติัให้นติิบคุคลท่ีไม่มมีาตรการควบคมุภายใน
ทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีารให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ต้องรับโทษในกรณทีีผู่ท้ีม่คีวามเกีย่วข้องกบั
นิติบุคคลนั้นไปให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 
(คณะกรรมการ	ป.ป.ช.)	จึงออกประกาศเพื่อเป็นแนวทางให้นิติบุคคลก�าหนดมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ต่างประเทศ	 หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ	 โดยประกาศดังกล่าวได้ก�าหนดหลักการ 

8	ประการ	ที่นิติบุคคลควรน�าไปใช้ก�าหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน	ซึ่งต่อมา 

ในปี	2561พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2561	

ไดม้ผีลบังคบัใช	้โดยไดเ้ปลีย่นเลขมาตรา	123/5	เปน็	176	แตย่ังคงหลกัการของกฎหมายไวเ้หมอืนเดิม	

โดยหลกัการพืน้ฐานทัง้	8	ประการ	(ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	

ส�านักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ,	ม.ป.ป.)	ประกอบด้วย

•	หลักกำรที่ 1 กำรป้องกันกำรให้สินบนต้องเป็นนโยบำยส�ำคัญจำกระดับบริหำรสูงสุด

	 ผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดของนิติบุคคล	 เช่น	 คณะกรรมการบริษัท	 CEO	 หรือเจ้าของ

กิจการมีบทบาทส�าคัญที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กร	หรือ	“Tone	from	the	top”	ที่อยู่ใน

ระดบับรหิารสงูสุดจึงควรแสดงเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนในการต่อต้านการให้สนิบน	รวมทัง้ก�าหนดนโยบาย

และสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการให้สินบนขององค์กร

•	หลักกำรที่ 2 นิติบุคคลต้องมีกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรให้สินบนเจ้ำพนักงำน 

ของรัฐ

	 นติบิคุคลมโีอกาสทีจ่ะต้องเกีย่วข้องกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐมากน้อยต่างกนั	ดงันัน้	การประเมนิ

ความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยให้สามารถออกแบบมาตรการควบคุมภายใน 

เพื่อป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสมส�าหรับธุรกิจของตน

•	หลักกำรที่ 3 มำตรกำรเกี่ยวกับกรณีมีควำมเสี่ยงสูงที่จะเป็นกำรให้สินบนต้องมี 

รำยละเอียดที่ชัดเจน

	 ค่าใช้จ่ายบางประเภท	 เช่น	 ค่ารับรอง	 ค่าของขวัญ	 การบริจาค	 อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะ 

น�าไปสูก่ารให้สนิบนเจ้าหน้าท่ีรฐั	ดงันัน้	นติิบุคคลควรมมีาตรการทีช่ดัเจนเกีย่วกบัขัน้ตอนการขออนมุติั

และการควบคุมตรวจสอบอย่างรัดกุม	รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องดังกล่าว

•	หลักกำรที่ 4 นิติบุคคลต้องน�ำมำตรกำรป้องกันกำรให้สินบนไปปรับใช้กับผู ้ที่มี 

ควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับนิติบุคคล

	 นิติบคุคลอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะต้องรบัผดิจากการให้สนิบนของผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องทางธุรกจิ

กับนิติบุคคล	 เช่น	 บริษัทในเครือ	 กิจการร่วมค้า	 ตัวแทน	 หรือที่ปรึกษา	 ฯลฯ	 ดังนั้น	 นิติบุคคลต้องน�า 

มาตรการไปปรับใช้กับบุคคลเหล่านี้	 รวมถึงการตรวจสอบสถานะ	 (Due	 Diligence)	 การขอค�ามั่น 

ในการต่อต้านการให้สินบนก่อนเข้าร่วมธุรกิจ	หรือการตรวจสอบการด�าเนินการอย่างเป็นระยะ

•	หลักกำรที่ 5 นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

	 นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี	 ไม่มีบันทึกรายการนอกบัญชีและมีการบันทึกข้อมูล 

อย่างถูกต้อง	รวมทั้งมีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อป้องกันการปกปิดการให้สินบน	
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•	หลักกำรที่ 6 นิติบุคคลต้องมีแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับ

มำตรกำรป้องกันกำรให้สินบน

	 นิติบุคคลต้องสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการต่อต้าน

การให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั	โดยการบรหิารทรัพยากรบคุคลในทุกขัน้ตอนควรสะท้อนถงึเจตนารมณ์

ในการต่อต้านการให้สนิบน	นบัตัง้แต่การจ้างงาน	การเลือ่นต�าแหน่ง	การฝึกอบรม	การจ่ายค่าตอบแทน	

เป็นต้น

•	หลักกำรที่ 7 นิติบุคคลต้องมีมำตรกำรสนับสนุนให้มีกำรรำยงำนกำรกระท�ำควำมผิด

หรือกรณีมีเหตุน่ำสงสัย

	 การรายงานการกระท�าความผิดหรือเหตุน่าสงสัย	 รวมท้ังการรายงานข้อบกพร่องของ

มาตรการจะช่วยให้นิติบุคคลสามารถป้องกันการกระท�าความผิดได้ทันท่วงที	 นิติบุคคลจึงควรจัดให้มี

ช่องทางการรายงานการกระท�าผิด	 และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพ่ือสร้างบุคลากรและองค์กรที่มี

วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ

•	หลักกำรที่ 8  นิติบุคคลต้องตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้มำตรกำรป้องกันกำรให้

สินบนเป็นระยะ

	 นิติบุคคลอาจประสบกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง	ๆ 	ท�าให้ความเสี่ยงต่อการให้

สินบนเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเปลี่ยนแปลงไป	 ดังนั้น	 นิติบุคคลจึงควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผล

มาตรการเป็นระยะ	เพือ่พจิารณาว่าจะต้องมกีารปรบัปรงุมาตรการการป้องกนัการให้สนิบนทีม่อียูห่รอืไม่	

อย่างไร	ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐของธุรกิจของตน

2. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) 

ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ได้พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐ	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 ได้มีการบูรณาการเครื่องมือการประเมินเกี่ยวกับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	 2	 เครื่องมือ	 ได้แก่	 ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 พ.ศ.	 2555	 ท่ีด�าเนินการโดยส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 และการประเมินคุณธรรมในการด�าเนินงาน	

(Integrity	Assessment)	ทีด่�าเนนิการโดยส�านกังานคณะกรรมการต่อต้านการทจุริตและสิทธพิลเมอืง	

สาธารณรัฐเกาหลี	 ซึ่งเป็นการผนวกหลักการประเมินความโปร่งใสในการด�าเนินงานจากเอกสาร 

หลักฐานเชิงประจักษ์	 (Evidence)	 และการประเมินเชิงภาพลักษณ์	 (Perception)	 เข้าไว้ด้วยกัน	 

เพื่อให้ระบบการประเมินหน่วยงานภาครัฐของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์,	 2561, 
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หน้า	115)	โดยส�านักงาน	ป.ป.ช.	ได้มีการขยายขอบเขตและพัฒนาการประเมิน	ITA	ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน	 เพื่อให้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้ 

อีกทางหนึ่ง	 ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	โดยเมื่อวันที่	23	มกราคม	2561	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมรับการประเมิน	 ITA 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	-	2564	โดยใช้แนวทางตามที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ก�าหนด	

ส�าหรับประเด็นการประเมิน	 ITA	 นั้น	 ประกอบด้วย	 10	 ตัวชี้วัด	 โดยในแต่ละตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ต่างกัน	 ส�าหรับประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการให้และรับสินบนนั้น 

มีการกระจายตัวอยู่ในตัวชี้วัดต่าง		ๆ 	จ�านวน	6	ตัวชี้วัด	รายละเอียดดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1	ประเด็นการประเมิน	ITA	ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการให้และรับสินบน

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นกำรประเมิน

1.	การปฏิบัติหน้าที่	 - ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง	
ในประเด็น:
•	การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน	มีความโปร่งใส	ปฏิบัติงาน
หรือด�าเนนิการตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครดั	และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น	 
เต็มความสามารถ	และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
•	การรับรู้ในพฤติกรรมการเรียกรับเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
•	 การรับรู ้ในพฤติกรรมการให้เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่น	ๆ  
ต่อบุคคล	ภายนอก

5.	การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

- ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็น:
•	ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
•	การทบทวนแผนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	และจัด
ท�าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	
•	ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน	
•	มกีระบวนการเฝ้าระวงั	ตรวจสอบการทจุรติภายในหน่วยงาน	รวมถงึ
การน�าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากภายใน	 และภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท�างาน	เพื่อป้องกันการทุจริต
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ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นกำรประเมิน

6.	คุณภาพ
การด�าเนินงาน

- ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ	 ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด�าเนินงาน	
ในประเด็น: 
•	 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	 โดยยึดหลักมาตรฐาน	 ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก�าหนด	ไม่เลือกปฏิบัติ	เท่าเทียมกัน	รวมทั้งให้ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา	ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
•	การมปีระสบการณ์ตรงในการถกูเจ้าหน้าทีเ่รียกรบัเงนิ	ทรพัย์สนิ	หรอื
ประโยชน์อื่น	ๆ
•	การบรหิารงานและการด�าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงานต้องค�านงึ
ถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	

7.	ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

- ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ	 ผู้มาติดต่อ	 หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร	
ในประเด็น: 
•	 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง	ๆ 	 ต่อสาธารณชน	 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	เข้าถึงง่าย	และข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
•	 การจัดให้มีช่องทางให้สามารถส่งค�าติชมหรือความคิดเห็นต่อ 
การด�าเนินงาน
•	การจดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนการทจุรติของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน

9.	การเปิดเผยข้อมลู ข้อมูลพื้นฐาน ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน	ได้แก่	
โครงสร้าง	 ข้อมูลผู้บริหาร	 อ�านาจหน้าที่	 แผนยุทธศาสตร์	 หรือแผน
พัฒนาหน่วยงาน	 ข้อมูลการติดต่อ	 กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	 ข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน	และช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลได้	

การบริหารงาน 	ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน	ได้แก่	แผนด�าเนิน
งานประจ�าปี	รายงานการก�ากับติดตามการด�าเนินงานประจ�าปี	รอบ	6	
เดอืน	รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏิบตัิ
งาน	รวมทั้งคู่มือการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	รายงานผล
การส�ารวจความพึงพอใจการให้บริการ	 และช่องทางขอรับบริการทาง	
E	-	Service

ตำรำงที่ 1	 (ต่อ)	ประเด็นการประเมิน	ITA	ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการให้และรับสินบน
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3. ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016 กำรจัดกำรกำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบน 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	 หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 ISO	 (International	

Organizationfor	 Standardization)	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการต่อต้านการให้และรับสินบน
ระหว่างประเทศ	 จึงได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน	 ในรหัส
มาตรฐาน	ISO	37001	ขึ้น	เมื่อปี	ค.ศ.	2016	โดยใช้โครงสร้างเดียวกันกับมาตรฐานการจัดการอื่น		ๆ 	 
ทั้งที่เป็นข้อก�าหนดและเป็นแนวทางการปฏิบัติ	 เช่น	 ISO	9001	 ISO	19600	เป็นต้น	มาตรฐาน	 ISO	
37001	 ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน	 เป็นระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือช่วยให้องค์กร 
ที่น�ามาตรฐานไปใช้สามารถจัดท�าและคงไว้ซึ่งระบบการจัดการ	 และปรับปรุงแผนการปฏิบัติตาม 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นกำรประเมิน

การบริหารเงิน
งบประมาณ

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณ	ได้แก่	
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	ประกาศต่างๆ	สรุปผล
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ�าปี	

การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล	 ได้แก่	 นโยบาย	 การด�าเนินการตามนโยบาย	หลักเกณฑ์และ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ�าปี	

การส่งเสริม
ความโปร่งใส

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใส	ได้แก่	
การมแีนวปฏบิตักิารจดัการเรือ่งร้องเรยีน	ช่องทางและข้อมลูสถติเิรือ่ง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	รวมทั้งช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น	และการด�าเนินการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม	

10.	การป้องกัน
การทุจริต

การด�าเนินการ
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

ประเมนิการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัการทจุรติ
ของหน่วยงาน	ได้แก่	การแสดงเจตจ�านงสจุรติของผูบ้รหิาร	การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการ
ทุจริต

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและการด�าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตำรำงที่ 1		(ต่อ)	ประเด็นการประเมิน	ITA	ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการให้และรับสินบน

ที่มำ:	 เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
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การต่อต้านการให้และรบัสนิบน	รวมถงึมาตรการต่าง		ๆ 	ทีอ่งค์กรต้องด�าเนนิการ	ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัิ

ทีด่ใีนการต่อต้านการให้และรบัสนิบนให้เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล	และสามารถน�าไปใช้ในทกุประเทศ	

ทั้งองค์กรขนาดเล็กและใหญ่	รวมถึงสามารถใช้ได้ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	รวมถึงองค์กร

ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	

ส�าหรับประเทศไทย	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 ในฐานะสถาบัน

มาตรฐานแห่งชาติ	 และในฐานะผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

การมาตรฐานได้ตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐาน	 ISO	 37001	 จึงได้รับมาตรฐานดังกล่าว 

มาใช้โดยวิธีการพิมพ์ซ�้า	 (Reprinting)	 ในลักษณะเหมือนกันทุกประการ	 (Identical)	 โดยมีการออก

ประกาศก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน- 

ข้อก�าหนด	และข้อก�าหนดแนะน�าในการใช้มาตรฐานเลขที	่มอก.	37001-2560	เมือ่วันท่ี	26	กมุภาพนัธ์	

2561	 โดยคาดหวังให้องค์กรต่าง		ๆ 	น�ามาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้	 เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด 

การให้และรับสินบน	 อันเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 2561	-	2580)	 คือ	 

ภาครัฐมีความโปร่งใส	ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

ส�าหรับมาตรฐาน	 ISO	 37001:	 2016	 ประกอบด้วยข้อก�าหนดทั้งหมด	 10	 ข้อ	 แบ่งเป็น 

ข้อก�าหนดทั่วไป	 จ�านวน	 3	 ข้อ	 ได้แก่	 1)	 ขอบข่าย	 2)	 เอกสารอ้างอิง	 3)	 ค�าศัพท์และบทนิยาม 

และเป็นข้อก�าหนดหลักจ�านวน	7	ข้อ	ได้แก่	1)	บริบทขององค์กร	2)	ความเป็นผู้น�า	3)	การวางแผน	 

4)	การสนับสนุน	5)	การด�าเนินงาน	6)	การประเมินสมรรถนะและ	7)	การปรับปรุง	ซึ่งข้อก�าหนดหลัก

มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

•	กำรท�ำควำมเข้ำใจบริบทขององค์กร (Context of the Organization)

	 มีการพิจารณาเก่ียวกับปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายองค์กร 

และมีผลกระทบต่อการบรรลุความส�าเร็จของระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน	 

(เช่น	 ขนาด	 โครงสร้าง	 สถานที่ต้ัง	 อ�านาจการตัดสินใจในองค์กร	 ลักษณะและการปฏิสัมพันธ์กับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ)	 รวมถึงท�าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน	น�าไปสู่การก�าหนดขอบเขตของระบบ

การจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน	ซึ่งจะมีการจัดท�าระบบเอกสารสารสนเทศ	การด�าเนินการ	

การคงไว้	 การทบทวน	 และปรับปรุงระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนอย่างต่อเนื่อง	 

รวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการให้และรับสินบนอย่างสม�่าเสมอ	 และมีการทบทวน 

การประเมินความเสี่ยงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใด		ๆ 	อย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยมีการรักษาการประเมิน 

ความเสี่ยงไว้เป็นเอกสารสารสนเทศ	
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•	ควำมเป็นผู้น�ำ (Leadership)

	 ผู ้บริหารระดับสูงจะต้องแสดงถึงความเป็นผู้น�าและความมุ่งมั่นต่อระบบการจัดการ 

การต่อต้านการให้และรับสินบน	 มีการก�าหนดนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบนขององค์กร 

รวมถึงมีการสื่อสาร	ส่งเสริม	และสนับสนุนในการจัดท�า	น�าไปปฏิบัติ	ทบทวน	และการคงไว้ของระบบ	

ตลอดจนการมอบหมายอ�านาจในการตดัสนิใจให้แก่บคุลากร	ซึง่อาจม	ี(หรอืไม่ม)ี	การแต่งตัง้หน่วยงาน

ก�ากับดูแล	 (Governing	Body)	 เพื่อพิจารณาและอนุมัตินโยบาย	ให้แนวทางและสนับสนุนการด�าเนินการ

ต่าง		ๆ 	เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้และรับสินบน	 ในกรณีที่มีการรายงาน 

การกระท�าทุจริต	 หน่วยงานก�ากับดูแลจะท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 รวมถึงพิจารณาบทลงโทษ	

ตลอดจนร่วมหาวิธีแก้ไข	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดซ�้า	 องค์กรต้องมีการแต่งตั้งหน่วยงานการต่อต้านการให้ 

และรับสินบน	 (Anti-bribery	 Compliance	 Function)	 เพื่อสอบทานระบบ	 เช่น	 การรายงาน 

ทางการเงินและบัญชี	 การควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 เป็นต้น	 รวมถึงรับแจ้งเบาะแส 

การกระท�าทจุรติ	ข้อร้องเรยีน	การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	และเสนอให้หน่วยงานก�ากบัดแูล	(Governing 

Body)	ร่วมกันพิจารณาลงโทษ

•	กำรวำงแผน (Planning)

	 ในการวางแผนต้องค�านึงถึงบริบทขององค์กร	 ความต้องการและความคาดหวังของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินความเสี่ยงของการให้และรับสินบน	 รวมถึงโอกาสในการปรับปรุง	

โดยองค์กรจะต้องมกีารก�าหนดวัตถปุระสงค์ของระบบการจดัการการต่อต้านการให้และรบัสนิบน	และ 

เก็บรักษาไว้เป็นเอกสารสารสนเทศ	และมีการวางแผนเพื่อจะให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น

•	กำรสนับสนุน (Support)

	 มีการพิจารณาและจัดหาทรัพยากรต่าง	ๆ 	ท่ีจ�าเป็นในการจัดท�าระบบการจัดการการต่อต้าน 

การให้และรับสินบน	 รวมถึงพิจารณาความสามารถของบุคลากร	 กระบวนการสรรหาบุคลากร 

การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร	 มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับต่อต้านการให้และ 

รับสินบนที่เพียงพอ	 การสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการ 

การต่อต้านการให้และรับสินบน	และการจัดท�า	ควบคุมและปรับปรุงเอกสารสารสนเทศ

•	กำรด�ำเนินงำน (Operation)

	 ในการด�าเนินงานต้องมีการน�าแผนงานที่จัดท�าไว้ไปปฏิบัติจริง	 และมีการควบคุม

กระบวนการท�างานทีจ่�าเป็นเพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของระบบการจัดการการต่อต้านการให้และ

รับสินบน	 รวมถึงควบคุมการเปลี่ยนแปลงและทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ	

และมัน่ใจว่ากระบวนการท่ีให้หน่วยงานภายนอกด�าเนนิการได้รบัการควบคมุ	มกีารตรวจสอบวเิคราะห์

สถานะทางธุรกิจ	 การควบคุมท้ังทางการเงินและไม่ใช่การเงินขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 

การเสนอให้	การให้	หรือการรับของขวัญ	สินน�้าใจ	การบริจาคหรือประโยชน์ที่คล้ายกัน	มีการพิจารณา
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ถึงการต่อต้านการให้และรับสินบนโดยองค์กรและโดยคู ่ค ้าทางธุรกิจ	 การแสดงความมุ ่งมั่น 

ในการต่อต้านการให้และรับสินบนส�าหรับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงการให้และรับสินบนสูง	ในกรณี

ที่พบว่ามีการจัดการและควบคุมการต่อต้านการให้และรับสินบนที่ไม่เพียงพอ	 และองค์กรไม่ต้องการ 

ที่จะเพิ่มมาตรการในการควบคุมหรือด�าเนินการอื่นใด	 องค์กรจะต้องพิจารณาด�าเนินการตาม 

ความเหมาะสมกบัความเสีย่งการให้และรบัสนิบน	หรอืพจิารณาเลือ่นหรอืปฏเิสธทีจ่ะด�าเนนิการในส่วน

ที่มีความเสี่ยงต่อไป	 รวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับการให้และรับสินบนในเรื่องการกระตุ้นและส่งเสริม 

ให้บคุลากรรายงานโดยสจุรติหรอืมเีหตอุนัสมควร	โดยองค์กรจะต้องรกัษาข้อมลูเป็นความลบั	คุม้ครอง

และปกปิดตัวตนผู้ร้องและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือถูกอ้างถึงในการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน	 

การป้องกันมิให้เกิดการกลั่นแกล้ง	 รวมถึงการด�าเนินการสอบสวนการให้และรับสินบนซึ่งจะต้องมี 

ขัน้ตอนปฏิบตังิานและต้องด�าเนนิการสอบสวนและรายงานผลโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีไม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องกบั

หน่วยที่ถูกสอบสวน	

•	กำรประเมินสมรรถนะ (Performance Evaluation)

	 องค์กรจะต้องพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง	 ตรวจวัด	 วิเคราะห์	 และประเมิน 

ตามความเหมาะสมรวมถึงต้องมีการตรวจสอบภายใน	ตามท่ีก�าหนดไว้ในแผน	 เพ่ือดูความสอดคล้อง

ของระบบและข้อก�าหนดของมาตรฐานและข้อก�าหนดอื่น	ๆ 	ที่องค์กรก�าหนดไว้	และต้องไม่มีเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในคนใดเป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบงานของตนเอง	 มีการทบทวนการบริหารในระดับ 

ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน 

ขององค์กรด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง	 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 พิจารณารายงาน 

ผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา	 การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวกับระบบฯ	 รายงาน 

ผลการตรวจสอบภายใน	โอกาสในการปรับปรุงระบบฯ	เป็นต้น		

หน่วยงานก�ากับดูแล	 (ถ้ามี)	 ต้องมีการทบทวนระบบการต่อต้านการให้และรับสินบนตาม 

ช่วงเวลา	โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	

หน่วยงานการต่อต้านการให้และรับสินบนต้องพิจารณาถึงความเพียงพอในการจัดการ 

กับความเสี่ยงการให้และรับสินบนท่ีองค์กรเผชิญและการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งต้องรายงาน

ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลหรือผู้บริหารระดับสูง	 ถึงความพอเพียงและการด�าเนินการของระบบ	 รวมทั้ง

ผลการสอบสวน	และผลการตรวจสอบ

•	กำรปรับปรุง (Improvement)

	 องค์กรจะต้องด�าเนินการตอบสนองอย่างทันทีต่อการไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดเท่าที ่

จะกระท�าได้	 มีการด�าเนินการแก้ไขตามท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม	 และขจัดเหตุดังกล่าวเพื่อป้องกัน 

มใิห้เกดิซ�า้หรอืเกดิขึน้ในทีอ่ืน่	รวมถงึด�าเนนิการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดการการต่อต้านการให้และ

รับสินบนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ
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แผนภำพท่ี 1 แผนผังข้อก�าหนดระบบมาตรฐาน	 ISO37001:2016	 การจัดการการต่อต้านการให ้
และรับสินบน
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4. กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016 กับมำตรกำรต่อต้ำนกำรให้และ 
รับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ในส่วนนี้ผู้เขียนได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:	 2016	 กับ
มาตรการต่อต้านการให้และรับสินบนอื่นท่ีใช้ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ส�าหรับนิติบุคคล	 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
(ITA)	 ในประเด็นความเหมือนและความแตกต่าง	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการน�า
ระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	มาใช้กบัหน่วยงานภาครฐั	โดยก�าหนดประเดน็ส�าหรับการวเิคราะห์	
จ�านวน	 6	 ประเด็น	 ได้แก่	 วัตถุประสงค์ของมาตรการองค์กรที่น�าไปใช้	 ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา	 
ค่าใช้จ่าย	ช่วงเวลาในการประเมิน	และบทลงโทษ	รายละเอียดดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:	 2016	 กับมาตรการต่อต้าน 
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

วัตถุประสงค์ของมำตรกำร

• เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน	ตรวจจับ

และแก้ไขปัญหาการให้และรับสินบน	

• เพื่อเป็นแนวทางให้นิติบุคคล

น�าไปก�าหนดเป็นมาตรการป้องกัน

การให้สินบนมิให้เกิดขึ้นใน

หน่วยงาน

• เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน�าข้อมูล

ผลการประเมนิไปช่วยในการพฒันา

และยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วย

งานตนให้มีความโปร่งใส	 และเป็น

ตามหลักธรรมาภิบาล

องค์กรที่น�ำไปใช้

• น�ามาใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด

และทุกประเภท	ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กร

ไม่แสวงหาก�าไร

• น�ามาใช้กับองค์กรที่มีสถานะเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายทั้งภาครัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	และเอกชน

• น�ามาใช้กับหน่วยงานภาครัฐ

เท่านั้น

ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ

• ข้อก�ำหนดบริบทขององค์กร

โดยเป็นการพิจารณาถึงประเด็น

ภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับ	

(1)	เป้าหมายขององค์กร	และ	

(2)	 ที่มีผลกระทบต่อความสามารถ

ขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์

ของระบบฯ

• หลักกำรที่ 2 นิติบุคคลต้องมี

กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรให้

สินบนเจ้ำพนักงำนของรัฐ

โดยเป็นการรวบรวมข้อมลูเพือ่ใช้ใน

การประเมินความเส่ียงจากแหล่ง

ต่าง	ๆ	ทั้งจากภายในนิติบุคคลและ

แหล่งข้อมูลภายนอก	และน�าข้อมูล

• ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกัน

กำรทุจริต 

โดยมีประเด็นการประเมินความเสี่ยง

ของการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติ

หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ของหน่วยงาน
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ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

ที่ได้มาระบุความเส่ียงและประเมิน

ความเสี่ยง	 จากนั้นรวบรวมข้อมูล

เกีย่วกบัมาตรการควบคุมความเสีย่ง

ที่มีอยู่และประเมินความเสี่ยงที่

คงเหลือ	และน�าข้อมูลจากการ

ประเมินความเสี่ยงไปจัดท�ามาตรการ 

ป้องกันการให้สินบนต่อไป

• ข้อก�ำหนดควำมเป็นผู้น�ำ 

โดยมีการแสดงออกถึงความเป็น

ผู ้น�าและความตระหนักต่อความ

ส�าคัญของระบบการจัดการ

การต่อต้านการให้และรบัสนิบนของ

ผู้บริหารระดับสูง	 หรือ	 หน่วยงาน

ก�ากับดูแล	(ถ้ามี)	ที่ระบุถึง

รายละเอียดบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

กับระบบฯ	

• หลักกำรที่ 1 กำรป้องกันกำรให้

สินบนต้องเป็นนโยบำยส�ำคัญจำก

ระดับบริหำรสูงสุด 

โดยผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิารสงูสดุต้องมี

การแสดงออกถึงเจตนารมณ์	

“การไม่ยอมรับการทุจริต

อย่างสิ้นเชิง”	โดยมีถ้อยแถลง

หรือแถลงการณ์หรอืการแสดงออก

ทีบ่่งบอกถงึ	4	เจตนารมณ์	นโยบาย

และมาตรการในการต่อต้านการให้

สินบน	 นอกจากนี้	 ผู้ที่อยู่ในระดับ

บรหิารสงูสดุมส่ีวนร่วมในการจดัท�า

และปรับใช้มาตรการเพื่อป้องกัน

การให้สินบน

• ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำ

กำรทุจริต 

โดยมีประเด็นการประเมินเกี่ยวกับ

การให้ความส�าคัญของผู ้บริหาร

สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง

จริงจัง

• ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกัน

กำรทุจริต

โดยมปีระเดน็การประเมนิเจตจ�านง

สุจริตของผู้บริหาร	และการมี

ส่วนร่วมของผู้บริหาร

• ข้อก�ำหนดกำรวำงแผน  

โดยมีการวางแผนการด�าเนินการ	

เพื่อจัดการความเส่ียงในการให้และ

รับสินบน	 และโอกาสปรับปรุงให้ดี

ยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้	 มีการจัดท�าแผน	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การต่อ

ต้านการให้และรับสินบน

• หลักกำรที่ 1 กำรป้องกันกำรให้

สินบนต้องเป็นนโยบำยส�ำคัญจำก

ระดับบริหำรสูงสุด  

การขับเคลื่อนมาตรการควบคุม

ภายในจ�าเป็นต้องอาศัยการ

สนบัสนนุของผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิาร

สูงสุดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง

กระบวนการ	ซึ่งรวมถึงการวางแผน

ด้วย

• ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำ

กำรทุจริต

โดยมีประเด็นการจัดท�าแผนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต															

• ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกัน

กำรทุจริต โดยมีประเด็น

การมีมาตรการภายในเพื่อป้องกัน

การทุจริต	

ตำรำงที่ 2  (ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:2016	 กับมาตรการต่อต้าน
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	37001:2016	กับมาตรการต่อต้าน 
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

• หลักกำรที่ 2 นิติบุคคลต้องมี

กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรให้

สินบนเจ้ำพนักงำนของรัฐ  

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การประเมินความเสี่ยงจะต้องมี

การวางแผนงานและขั้นตอน

การประเมินความเสี่ยง

• ข้อก�ำหนดกำรสนับสนุน 
โดยองค์กรจะต้องจัดเตรียม
ทรัพยากรที่จ�าเป็นในการจัดท�า
ระบบฯ	เช่น	ทรัพยากรบุคลากร	
กายภาพ	และการเงิน	ในส่วนของ
บุคลากรจะต้องพิจารณาความ
สามารถของบุคลากรที่ท�างาน
ทีส่่งผลต่อสมรรถนะของการต่อต้าน
การให้และรับสินบน	 รวมท้ังมีการ
จัดท�ารายละเอียดเงื่อนไขในการจัด
จ้างบคุลากรและกฎระเบยีบในกรณี
ที่ไม่ปฏิบัติตาม	 นอกจากน้ี	 มีการ
สร้างความตระหนักต่อการต่อต้าน
การให้และรับสินบนและการฝึก
อบรมส�าหรับบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกบั
ระบบฯ	ให้เหมาะสมกบัหน้าทีร่บัผดิ
ชอบ	ตลอดจนจดัท�าแผนการสือ่สาร
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบฯ

• หลักกำรที่ 1 กำรป้องกันกำรให้
สินบนต้องเป็นนโยบำยส�ำคัญจำก
ระดับบริหำรสูงสุด
โดยผูท้ีอ่ยูใ่นระดบับรหิารสูงสุดต้อง
มีส่วนร่วมในการจัดท�าและปรับใช้
มาตรการเพื่อป้องกันการให้สินบน	
โดยการจดัสรรทรพัยากรให้เพียงพอ
กับการจัดท�ามาตรการควบคุม	
ภายในเพื่อให้การป้องกันการให้
สินบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
เช่น	การคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณภาพเพื่อรับผิดชอบใน
การก�าหนดมาตรการ	
• หลักกำรที่ 6 นิติบุคคลต้องมี
แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่สอดคล้องกับมำตร
กำรป้องกันกำรให้สินบน 
โดยในการคดัเลือกบคุคลเข้าท�างาน	
ควรมีการศึกษาประวัติ	ความพร้อม
ที่จะยึดมั่นในเจตนารมณ์ต่อต้าน
การให้สินบน	ซึ่งในสัญญาจ้าง	
ควรก�าหนดให้ผู้ถูกว่าจ้างปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	นโยบายและ
กฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการให้สินบน	และเมื่อ
มีการละเมิด	ควรมีกระบวนการ
ที่เหมาะสม

• ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร
โดยมีประเด็นการประเมิน
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง	ๆ
ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
• ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล   
โดยมีประเด็นการประเมินนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม	และมี
การด�าเนนิการตามนโยบาย	ตลอดจน 
การมีหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร บุคคล 	 เช ่ น	 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	
การพัฒนาบุคลากร	เป็นต้น



วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)  144

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

และชัดเจนในการลงโทษ	นอกจากนี้	

ลูกจ้างทุกคนควรได้รับความรู้และ

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้าน

การให้สินบนของนิติบุคคลอย่าง

เหมาะสมและสม�่าเสมอ	โดยเนื้อหา

ท่ีสื่อสารและใช้ในการฝึกอบรมควร

ปรบัให้เหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ 

และระดับช้ันของกลุ ่มเป้าหมาย	

รวมทั้งนิติบุคคลต้องมีการสื่อสาร

และการฝ ึกอบรมเพื่อเผยแพร ่ 

เกีย่วกบัมาตรการให้บคุคลท่ีมคีวาม

เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบ

มีการควบคุมเอกสารสารสนเทศ

ตามที่ มาตรฐานก� าหนดและที่

องค์กรพิจารณาว่าจ�าเป็นให้เป็น

ปัจจบุนั	เช่น	การรบันโยบายต่อต้าน

สินบนของแต่ละบุคคล	 ผลการ

ประเมนิความเสีย่งต่อการให้และรับ

สินบน	 การตรวจสอบวิเคราะห์

สถานะธุรกิจ	 ผลการตรวจประเมิน

ที่ท�าโดยองค์กรหรือบุคคลที่สาม	

เป็นต้น

ไม่ได้ก�าหนดให้มกีารควบคมุเอกสาร

สารสนเทศ

ไม่ได้ก�าหนดให้มกีารควบคมุเอกสาร

สารสนเทศ	ทั้งนี้		การประเมิน	ITA	

มีการก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่

เข้าร่วมการประเมินฯ	 จะต้องท�า 

การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงานเท่านั้น

• ข้อก�ำหนดกำรด�ำเนินงำน   

โดยเป็นการน�าแผนการด�าเนินงาน

มาท�าการวางแผนควบคมุความเสีย่ง

แ ล ะ โ อ ก า ส โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม 

การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

1)	 การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

ธุรกิจ	2)	การควบคุมทางการเงิน	

3)	การควบคุมที่ไม่ใช่ทางการเงิน

• หลักกำรที่ 3 มำตรกำรเกี่ยวกับ

กรณีมีควำมเส่ียงสูงที่จะเป็นกำร

ให ้สินบนต ้องมีรำยละเอียดที่

ชัดเจน 

กรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้

สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นิติบุคคล

ควรก�าหนดมาตรการให้มีรายละเอยีด	

รวมทั้ งขั้ นตอนการอนุ มัติและ 

ตรวจสอบอย่างชดัเจน	เช่น	ของขวญั	

ค่ารับรอง

• ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

โดยมีประเด็นการประเมิน

พฤติกรรมการเรยีกรบัเงนิ	ทรพัย์สนิ	

หรือประโยชน์อื่นใด	จากผู้มาติดต่อ	

เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน	 รวมถึง

การให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์

อื่นใด	เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ

คาดหวังผลตอบแทนในอนาคต		

ตำรำงที่ 2  (ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:2016	 กับมาตรการต่อต้าน
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน
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ตำรำงที่ 2 	(ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:2016	 กับมาตรการต่อต้าน
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

4)	การควบคุมการต่อต้านการ

ให้และรับสินบนโดยองค์กรและ

คู่ค้าทางธุรกิจ	5)	การควบคุม

การด�าเนินการป้องกันการเสนอ

ให้การเตรียมหรอืการยอมรบั

ของขวัญ	การต้อนรบั	การบริจาค	

และผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน

ที่อาจถูกมองว่าเป็นการติดสินบน	

6)	การก�าหนดขั้นตอนและแนวทาง

ปฏบิตัใินการด�าเนนิการทีส่นบัสนนุ

และส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ

รายงานตามหลักสุจริต	และ

7)	การก�าหนดขั้นตอนและ

แนวปฏิบัติในการสอบสวนและ

การจัดการการให้และรับสินบน

การบริจาคเพื่อการกุศลและ

เพื่อพรรคการเมือง	ค่าอ�านวย

ความสะดวก	เป็นต้น

• หลักกำรที่ 4 นิติบุคคลต้องน�ำ

มำตรกำรป้องกันกำรให้สินบนไป

ปรบัใช้กบัผูท่ี้มีควำมเกีย่วข้องทำง

ธุรกิจกับนิติบุคคล

โดยในการเลือกผู้ที่จะร่วมประกอบ

ธุรกิจ	 นิติบุคคลควรตรวจสอบ

สถานะ	 (Due	 Diligence)	 ของอีก

ฝ่ายในด้านต่าง	ๆ	เพื่อเป็นการระบุ

ถึงปัญหาที่มีอยู่และความเสี่ยงใน

การให ้สินบนที่อาจเกิดขึ้นจาก

บุคคลเหล่านี้	 ทั้งนี้ 	 ในส่วนของ 

การควบคมุการต่อต้านการให้สนิบน

โดยองค์กร	นติบิคุคลทีเ่ป็นบริษัทแม่	

ควรก�าหนด	ให้บรษิทัในเครอืปรบัใช้

มาตรการควบคุมภายในเพือ่ป้องกนั

การให้สนิบนทีม่มีาตรฐานเทยีบเท่า 

กับของตน	 นอกจากนี้ในส่วนของ

การควบคมุการต่อต้านการให้สนิบน	

โดยคูค้่าทางธรุกจิ	ควรมกีารก�าหนด

ในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้มี

การจัดท�ามาตรการควบคุมภายใน

เพื่อป้องกันการให้สินบน	และจะไม่

ฝ ่าฝ ืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ	 

รวมทัง้มกีารตรวจสอบการด�าเนนิงาน	

(Monitor)	 เป็นระยะ	 นอกจากนี	้ 

มีมาตรการลงโทษ	 หากพบว่าผู้ที่มี

ความเกี่ยวข ้องทางธุรกิจฝ ่าฝ ืน 

ข้อตกลงในการปฏิบัติ

• ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำ

กำรทุจริต

โดยมปีระเดน็การประเมนิการสร้าง

ความเช่ือมั่นให ้บุคลากรภายใน 

ในการร้องเรยีนเมือ่พบเห็นการทจุรติ

ในหน่วยงาน

• ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพ

กำรด�ำเนินงำน 

โดยมีประเด็นการประเมินการรับรู้

ของผู้รับบริการ	ผู้มาติดต่อ	หรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

ในการถูกเรียกรับเงิน	 ทรัพย์สิน	 

หรือประโยชน์อื่นใด	 เพื่อแลกกับ 

การปฏิบัติงาน

• ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

โดยมีประเด็นการประเมินแนว

ปฏิบัติการจัดการเรื่องร ้องเรียน 

และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	

• ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกัน

กำรทุจริต 

โดยมีประเด็นการประเมิน

การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต	และมาตรการส่งเสริม

คณุธรรมและความโปร่งใสใน 

หน่วยงาน	เพื่อให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตหรือลดความเสี่ยง

ที่จะเกิดการทุจริตขึ้นภายใน 

หน่วยงาน	ซึ่งรวมถึงการให้และ 

รับสินบนด้วย
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	37001:2016	กับมาตรการต่อต้าน 
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

ตามมาตรการควบคุมภายใน	หรือมี

พฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงจะน�าไปสู่

การให้สนิบนและไม่ด�าเนนิการแก้ไข

ภายในทีก่�าหนด	เช่น	การเลกิสญัญา	

การไม่ต่อสัญญา	การตัดโอกาสทาง

ธุรกิจ	เป็นต้น

• หลักกำรท่ี 5 นิติบุคคลต้องมี

ระบบบัญชีที่ดี                     

นิติบุคคลควรจัดให้มีหรือพัฒนา

ระบบบัญชีที่มีความถูกต้องแม่นย�า

และโปร่งใส	รวมถึงมีกลไก

การตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบ

การรายงานทางการเงินที่ดี

• หลักกำรที่ 6 นิติบุคคลต้องมี

แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลท่ีสอดคล้องกับมำตรกำร

ป้องกันกำรให้สินบน             

โดยนิติบุคคลควรมีวิธีการคัดเลือก

บุคคลที่พร้อมจะยึดมั่นใน

เจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้

สนิบน	รวมทัง้การฝึกอบรม	และเมือ่

มีการละเมิดนโยบายหรือกฎเกณฑ์

ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน	

นิติบุคคลควรมีกระบวนการที่

เหมาะสมและชัดเจนในการลงโทษ	

หรือด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่สมควร

• หลักกำรท่ี 7 นิติบุคคลต้องมี

มำตรกำรสนับสนุนให้มีกำร

รำยงำนกำรกระท�ำผิดหรือกรณี

มีเหตุน่ำสงสัย  

   



ISO 37001: 2016 เครื่องมือส�ำหรับกำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนของประเทศไทย 147

ตำรำงที่ 2 	(ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:2016	 กับมาตรการต่อต้าน
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

โดยนิติบุคคลต้องสนับสนุน

การรายงานการกระท�าผิด	และ

มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

เพือ่สนบัสนนุและสร้างความเชือ่มัน่

ให้กับผู้ร้องเรียนในการให้ความ

ร่วมมืออย่างเต็มที่

ก�าหนดให้มีการควบคุมการต่อต้าน

การให้และรับสนิบนส�าหรบัคูค้่าทาง

ธุรกิจ	 โดยต้องจัดท�าขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการด�าเนินการส�าหรับคู่

ค้าทางธุรกิจตั้งแต่การคัดสรรจนถึง

เสร็จสิน้ตามสญัญาโครงการ	ตลอดจน

มีเกณฑ์การประเมินหรือเฝ้าติดตาม

ผลการด�าเนนิการของคู่ค้าทางธุรกิจ	

มีการก�าหนดให้มีการควบคุม

การต่อต้านการให้และรับสินบน

ส�าหรับคู่ค้าทางธุรกิจ	แต่ไม่ได้มี

การก�าหนดรายละเอียดเรื่อง

การจัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติงาน	

การด�าเนินการส�าหรบัคูค้่าทางธรุกจิ

ไม่ได้ก�าหนดให้มีการควบคุม

การต่อต้านการให้และรับสินบน

ส�าหรับคู่ค้าทางธุรกิจ	(ผู้รับบริการ)																																																

ก�าหนดให้มีการควบคุมการด�าเนิน

การต่อความไม่เพียงพอของการให้

และรับสินบนส�าหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

ในกรณีที่ไม ่สามารถจัดการด้วย

มาตรการควบคุมการต่อต้านการให้

และรบัสนิบนทีม่อียู	่เช่น	การยกเลกิ

การว่าจ้าง	 การหยุดงาน	 การต่อ

สัญญา	เป็นต้น		

มีการก�าหนดให้มีการควบคุม

การด�าเนินการต่อความไม่เพียงพอ

ของการให้และรบัสนิบนส�าหรบัคูค้่า

ทางธุรกิจ	 เช่น	 การยกเลิกสัญญา	

การไม่ต่อสัญญา	 การตัดโอกาสทาง

ธุรกิจ	เป็นต้น

ไม่ได้ก�าหนดให้มีการควบคุม

การด�าเนินการต่อความไม่เพียงพอ

ของการให้และรับสินบนส�าหรับ

คู่ค้าทางธุรกิจ	(ผู้รับบริการ)

• ข้อก�ำหนดกำรประเมินสมรรถนะ

โดยองค์กรจะต้องมกีารเฝ้าระวงัและ

ตรวจประเมินภายในตามช่วงท่ี

ก�าหนด	 นอกจากน้ี	 ผู้บริหารระดับ

สูงต้องท�าการทบทวนระบบฯ	 เช่น	

ป ระ เ ด็ นภ าย ในและประ เ ด็ น

ภายนอก	 ที่ เปลี่ยนแปลงไปของ

องค์กรตามแผนที่ได้วางไว้	รวมถึง

• หลักกำรที่ 8 นิติบุคคลต้อง

ทบทวนตรวจสอบและประเมินผล

มำตรกำรปอ้งกันกำรให้สนิบนเป็น

ระยะ                               

โดยผู้ท่ีอยู่ในระดับบริหารสูงสุดของ

นิติบุคคลควรจัดให้มีการตรวจสอบ

และประเมินผลมาตรการป้องกัน

การให้สินบนเป็นระยะ	เกี่ยวกับ

• ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำ

กำรทุจริต                        

โดยมีประเด็นการประเมิน

การทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ให้มีประสิทธิภาพ	และการประเมิน

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข	

ปัญหาการทุจริต	รวมถึงการน�าผล
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ตำรำงที่ 2  (ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:2016	 กับมาตรการต่อต้าน
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

กลุ่มงาน/กลุ่มบุคคลท่ีมีหน้าท่ีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
ระบบฯ	 ต้องพิจารณาปรับปรุงว่า	 
มีความเพียงพอในการจัดการความ
เสีย่งต่อการให้และรบัสนิบนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพหรือไม่																														

ความเหมาะสม	 ความเพียงพอของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อ
พิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุง
มาตรการป้องกนัการให้สินบนทีม่อียู่
หรือไม่	อย่างไร

การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไป
ปรับปรุงการท�างานเพื่อป้องกัน
การทุจริต																										
• ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกัน
กำรทุจริต 
โดยมปีระเดน็การประเมินความเสีย่ง
การทุจริตประจ�าปี

• ข้อก�ำหนดกำรปรับปรุง
โดยเมื่อเกิดสิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อ
ก�าหนด	องค์กรจะต้องปฏิบัติ
การทันทีเพื่อควบคุมและแก้ไข
โดยด�าเนินการแก้ไขตามท่ีจ�าเป็น	
และทบทวนประสิทธิผลของ
การปฏิบัติการแก้ไข	หรืออาจจะ
ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ	 หากจ�าเป็น	
นอกจากน้ี	องค์กรต้องมกีารปรบัปรงุ
ระบบฯ	อย่างต่อเนื่องเหมาะสม	
เพียงพอและมีประสิทธิผล		

ค่ำใช้จ่ำย

• มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง
ให้เป็นตามระบบมาตรฐาน	 ISO	
37001:	2016

• อาจมีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเอง
ในการจัดท�าและปรับใช้มาตรการ
ควบคุมภายใน

• อาจมีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเอง
ในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดการประเมิน

• มีค่าใช้จ่ายในการขอการรับรอง
หรือค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน	
ทั้งนี้ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 จะได้ท�าการ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	 (Exter-
nal	Integrity	and	Transparency	
Assessment:	 EIT)	 และตรวจสอบ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(Open	
Data	Integrity	and	Transparency	
Assessment:	OIT)	ของหน่วยงาน



ISO 37001: 2016 เครื่องมือส�ำหรับกำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนของประเทศไทย 149

ตำรำงที่ 2  (ต่อ)	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:2016	 กับมาตรการต่อต้าน
การให้และรับสินบนที่ใช้ในปัจจุบัน

ระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016
มำตรกำรควบคุมภำยใน

ที่เหมำะสมส�ำหรับนิติบุคคล
กำรประเมิน ITA

ช่วงเวลำในกำรประเมิน

• ในขั้นตอนการตรวจประเมินใช้
เวลา	1	เดือน	ถึง	1	ปี		
• หลังจากได้รับการรับรองแล้ว	
มีการตรวจประเมินทุกปี

• มีการก�าหนดให้ต้องทบทวนตรวจ
สอบและประเมินผลมาตรการเป็น
ระยะ	ๆ

• มีการประเมินทุกปี	โดยจะมี
การประกาศผลในช่วงเดอืนกนัยายน
ของทุกปี	

บทลงโทษ

• เป็นมาตรการที่ไม่ได้บังคับขึ้นอยู่
กับความสมัครใจของหน่วยงาน

• กฎหมายไม่ได้บังคับให้นิติบุคคล
จะต้องจัดท�ามาตรการควบคุม
ภายในฯ	 แต่หากมีการกระท�าความ
ผิดเกิดขึ้นแล้ว	 และไม่มีมาตรการ
ควบคุมภายในที่ เหมาะสมย่อมมี
ความผิดตามมาตรา	176	

• เป็นมาตรการที่หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งต้องเข้าร่วมการประเมิน
ตามมติของคณะรัฐมนตรี	 โดยไม่มี
การก�าหนดบทลงโทษไว้
• มีการก�าหนดให้การประเมิน	ITA	
เป็นเป้าหมายหนึ่งตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและ	
ประพฤติมิชอบ	โดย	พ.ร.บ.	
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	
พ.ศ.	2560	ได้ก�าหนดไว้ว่าหาก
ไม่ด�าเนินการจะต้องเป็นไปตาม
ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	26	

กล่าวโดยสรปุ	จากการเปรยีบเทยีบระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	กบัมาตรการต่อต้าน
การให้และรบัสนิบนอืน่ทีใ่ช้ในปัจจบัุน	ได้แก่	มาตรการควบคมุภายในส�าหรบันติบิคุคล	และการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ในประเด็นความเหมือนและ
ความแตกต่าง	 พบว่า	 ท้ังสามมาตรการมีวัตถุประสงค์เหมือนกันคือการป้องกันหรือต่อต้านมิให้เกิด 
การให้และรับสนิบนภายในหน่วยงาน	ในส่วนของประเดน็ทีใ่ช้ในการพจิารณาส่วนใหญ่มคีวามคล้ายคลงึกนั	
กล่าวคือ	 ประเด็นต่าง	ๆ 	ที่อยู่ในมาตรการควบคุมภายในส�าหรับนิติบุคคลมีความเหมือนกับมาตรฐาน	
ISO	37001	เนื่องจากในการจัดท�ามาตรการควบคุมภายในส�าหรับนิติบุคคลได้มีการศึกษาแนวปฏิบัติ 
ที่ดีของ	 ISO	 37001	 ร่วมด้วย	 ขณะท่ีการประเมิน	 ITA	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการให้ 
และรับสินบนนั้นก็มีความเหมือนกับมาตรการทั้งสองด้วยเช่นกัน	 แต่ประเด็นการประเมินของ	 ITA 
จะครอบคลุมถึงการทุจริตในรูปแบบอื่น	ๆ 	แต่อย่างไรก็ตาม	 ทั้งสามมาตรการยังมีความแตกต่างกัน 
ในส่วนขององค์กรที่น�าไปใช้	ค่าใช้จ่าย	ช่วงเวลาในการประเมิน	และบทลงโทษ



วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)  150

5. ควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำระบบมำตรฐำน ISO 37001: 2016 กำรจัดกำรกำรต่อต้ำนกำรให้ 
และรับสินบนมำใช้กับหน่วยงำนภำครัฐ        
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการให้และรับสินบนด้วยการออก
กฎหมายก�าหนดความผดิและบทลงโทษทัง้ผูใ้ห้และผู้รับสินบน	รวมทัง้การมมีาตรการต่าง		ๆ 	เพ่ือป้องกนั
มใิห้เกดิการให้และรบัสนิบน	เช่น	การประเมนิ	ITA	มาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมส�าหรบันติิบคุคล	
เป็นต้น	ในขณะที่ระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	เป็นระบบในการป้องกันและตรวจจับการให้และ
รับสินบนที่ได้รับการยอมรับและมีความเป็นสากล	 โดยในหลายประเทศได้มีการน�าระบบดังกล่าว 
ไปใช้ในการด�าเนินงานทั้งในภาครัฐและเอกชน	 เช่น	 มาเลเซียน�ามาใช้กับหน่วยงานภาครัฐและบริษัท 
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับรัฐที่มีความเสี่ยงของการให้และรับสินบนสูง	 หรือประเทศสิงคโปร์	 เดนมาร์ก	 และ
บราซิล	น�าระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	มาใช้ในพิจารณาของศาล	เป็นต้น	เมื่อพิจารณาระบบ
มาตรฐาน	ISO	37001:	2016	มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคล	และการประเมิน	

ITA	แล้ว	 เห็นว่าทั้งสามมาตรการมีหลักการและประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาจัดท�ามาตรการที่คล้ายคลึงกัน 
เช่น	 การให้ความส�าคัญของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุด	 การจัดท�าแผนหรือมาตรการการป้องกัน 
การให้และรับสินบนในหน่วยงาน	 การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง	 เป็นต้น	 แต่ระบบมาตรฐาน 
ISO	37001:	2016	จะมกีารก�าหนดรายละเอยีดในการจัดท�ามาตรการการป้องกนัการให้และรับสินบน
ที่มากกว่า	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่	 ISO	 ก�าหนด	 เช่น	 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 
ตามทีม่าตรฐานก�าหนดและทีอ่งค์กรพิจารณาว่าจ�าเป็นให้เป็นปัจจุบนั	เป็นต้น	นอกจากนีแ้ม้ว่ามาตรการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมส�าหรบันติบุิคคลจะมคีวามสอดคล้องกบัหลกัการสากล	แต่มาตรการดังกล่าว
ไม่มีการบังคับให้นิติบุคคลต้องน�าไปใช้อย่างจริงจัง	 รวมทั้งยังไม่มีการตรวจประเมินหรือการออก 
ใบรับรอง	ซึ่งแตกต่างจากระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	ที่มีการตรวจประเมินก่อนออกใบรับรอง
และยังตรวจติดตามการปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:	 2016	 ตลอดอายุการรับรองท�าให้
หน่วยงานทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	เป็นท่ียอมรบัในการมมีาตรการป้องกนั 
การให้และรับสินบนที่ดี	 ส�าหรับการประเมิน	 ITA	ส่วนใหญ่การประเมินจะเน้นที่ผลผลิต	และผลลัพธ์

ตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขั้นตอนการด�าเนินงาน	โดยให้หน่วยงานเป็นผู้ออกแบบขั้นตอน 
การด�าเนินงานเอง	ดังนั้น	ผู้เขียนเห็นว่า	ระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	เป็นเครื่องมือที่ดีที่ช่วย 
ในการป้องกัน	 ตรวจจับ	 และจัดการกับปัญหาการให้และรับสินบนที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน	 ซึ่งมีความเป็นไปได ้
ที่จะน�ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ	ส�าหรับการน�าระบบมาตรฐานดังกล่าวมาใช้อาจไม่จ�าเป็นต้องเริ่มท�า
ทั้งหน่วยงาน	แต่สามารถเลือกท�าเฉพาะส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงได้	เช่น	งานพัสดุ	งานที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อประชาชนในเชิงที่มีสิทธิ์จะได้รับผลประโยชน์เพื่อออกใบอนุมัติ/ใบอนุญาตเพื่อเร่งรัด 
การด�าเนินงาน	 ทั้งนี้	 การจะน�าระบบมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ให้เกิดผลส�าเร็จได้นั้น	 ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในหลายอย่าง	 เช่น	 ภาวะผู้น�าขององค์กรในการต่อต้านการให้และรับสินบน	
การก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน	 การตระหนักรู้ถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการให้และรับสินบน	
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การให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้และรับสินบนในองค์กร	 เพื่อน�ามาก�าหนดเป็น
แผนการด�าเนินการต่อไป	เป็นต้น	ส�าหรบัหน่วยงานน�าร่องทีค่วรน�าระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	
มาใช้	 ควรเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการให้และรับสินบน	 โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูล 
ที่ใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย	 (CPI)	 ในประเด็นเก่ียวกับการให้และ 
รับสินบน	 อันจะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการให้และรับสินบนในหน่วยงานนั้น	ๆ 	ซึ่งจะส่งผลให้ 
ค่าคะแนน	CPI	สงูขึน้	ได้แก่	หน่วยงานมหีน้าทีเ่กีย่วข้องกับการน�าเข้าส่งออก	การให้บรกิารสาธารณปูโภค
การจัดเก็บภาษี	การท�าสัญญาและออกใบอนุญาต	และด�าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	โดยควร
เร่ิมจากส่วนราชการระดับกรมเป็นอันดับแรก	 เนื่องจากจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการ	 ขั้นตอนการปฏิบัติ	 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการน�าระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	มาใช้	เพื่อจะได้เป็นที่ปรึกษา
และพี่เลี้ยงให้กับส่วนราชการในสังกัดระดับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในการน�าระบบมาตรฐานดังกล่าว
ไปใช้ต่อไป	 อน่ึง	 การท่ีจะให้หน่วยงานดังกล่าวน�าระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:	 2016	 มาใช้	 
จ�าเป็นจะต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า	 หน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพ 
ในการรับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนการน�าระบบมาตรฐาน	ISO	37001:	2016	มาใช้กับหน่วยงาน
ของรัฐ	เช่น	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	หรือส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	จากนั้นอาจท�า
หนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐในการน�าระบบมาตรฐาน	 ISO	 37001:	 2016	 มาใช้	 
หากยงัไม่ได้รับความร่วมมอื	ส�านกังาน	ป.ป.ช.	อาจพิจารณาโดยใช้กลไกตามมาตรา	32	แหง่พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริต	 พ.ศ.	 2561	 ในการเสนอมาตรการ	 ความเห็น	 
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี	 ในการจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน 
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชนร่วมด้วยอีกทาง
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1.	 เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.	 เป็นบทความทีไ่ม่เคยตพีมิพ์ทีใ่ดมาก่อน	หรอืไม่อยูร่ะหว่างการเสนอขอลงพมิพ์ในวารสาร/สิง่พมิพ์อืน่
3.	 เนื้อหาต้นฉบับภาษาไทย	 มีจ�านวนหน้าสูงสุดไม่เกิน	 25	 หน้าพิมพ์	 (กระดาษ	 A4)	 ต้นฉบับ 

ภาษาไทยพิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร	 16	 แบบอักษร	 TH	 Sarabun	 PSK	 ต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร	16	แบบอักษร	TH	Sarabun	PSK

4.	 ส่วนประกอบส�าคัญของบทความ
	 4.1	 ชื่อเรื่อง	หรือ	ชื่อหัวข้อ	ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ
	 4.2	 ช่ือผู ้เขียน	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 (ระบุสถานที่ติดต่อ	 และ	 E-mail	 address,	 

	 โทรศัพท์/โทรสารไว้ท้ายบทความ)
	 4.3	 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ประมาณ	 10	-	15	 บรรทัด	 (ภาษาไทย)	 หรือ 

	 ประมาณ	100	-	150	ค�า	(ภาษาอังกฤษ)
	 4.4	 เนื้อหา	(ค�าบรรยาย)	ประมาณ	10	-	20	หน้า
	 4.5	 รูปและตารางประกอบ	 เท่าที่จ�าเป็น	 พร้อมค�าบรรยาย	 (อธิบายประกอบภาพ)	 รวมแล้ว 

	 ไม่เกิน	4	หน้า
	 4.6	 สรุปและข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยประมาณ	 10	-	15	 บรรทัดหรือรวมข้อเสนอแนะ 

	 แล้วไม่เกิน	20	บรรทัด
	 4.7	 เชิงอรรถเรียงล�าดับหมายเลขในเนื้อหา	และพิมพ์รวมไว้ส่วนท้ายของบทความ	
					4.8	 หนังสืออ้างอิงหรือบรรณานุกรม	ใช้รูปแบบ	APA	(American	Psychological	Association)
					4.9	 การอ้างอิงเว็บไซต์	 หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง		ๆ 	ให้เป็นหมวดต่อท้ายหนังสือสิ่งพิมพ ์

	 ต่าง		ๆ 	ตามข้อ	4.8
5.	 การพิจารณาการรับบทความ
	 5.1	 บทความท่ีได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ	 ป.ป.ช.	 ต้องผ่านความเห็นชอบ 

	 และ/หรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	 
	 (Peer	reviews)	ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ	จ�านวน	2	ท่าน

	 5.2	 ผูเ้ขยีนบทความทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้ลงพิมพ์ในวารสารวชิาการ	ป.ป.ช.	จะได้รับค่าตอบแทน 
	 ผลงานละ	3,000	บาท	และวารสารวิชาการ	ป.ป.ช.	เมื่อพิมพ์เผยแพร่แล้ว	

	 5.3	 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความ 
	 ให้ลงพิมพ์ได้

	 5.4	 การพิจารณาบทความโดยกองบรรณาธิการถือเป็นเด็ดขาด
	 5.5	 กรณผีูเ้ขยีนบทความต้องการน�าบทความไปตพีมิพ์เผยแพร่ซ�า้จะต้องแจ้งให้กองบรรณาธกิาร	 

	 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

หลักเกณฑ์กำรส่งบทควำมลงพิมพ์ “วำรสำรวิชำกำร ป.ป.ช.”
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