
 
 

 
 
 

 
 
  

 
รายงานการศึกษาสวนบุคคล 

(Individual Study) 
 
 
 

เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการทจุริตของประเทศไทย 
เพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วดัภาพลักษณการทุจริต (CPI)  

กรณีศกึษาประเทศในกลุมอาเซียน:  
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส 

 
 
 
 

จัดทําโดย นายภูมิวิศาล  เกษมศุข 
รหัส 9003 

 
 
 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที ่9 ป 2560 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
ลิขสิทธ์ิของกระทรวงการตางประเทศ 



 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคล 
 (Individual Study)  

 
  
 
  

เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทย 
เพื่อยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI)  

กรณีศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน:  
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย นายภูมิวิศาล  เกษมศุข 
รหัส 9003 

 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560 
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 

รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา 



 
 

 
 
 
เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี อนุมัติใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม 

หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ 
 
 
 

 
ลงช่ือ  

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล)  
อาจารยที่ปรึกษา 

 
 
 

 
ลงช่ือ  

 (เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร)  
อาจารยที่ปรึกษา 

 
 
 
 

ลงช่ือ  
 (ดร. กาญจนา  วานิชกร)  

อาจารยที่ปรึกษา 
 



ง 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
รายงานการศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือให (1) เพ่ือศึกษามาตรการ และกลไก

ขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา CPI ของประเทศไทย (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking) รวมถึงการเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practices) (3) เพ่ือเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการของ
ภาครัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับความเช่ือมั่นจากชาวตางชาติ อันจะ
นําไปสูการยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยใหดีขึ้น  

รายงานการศึกษาน้ีเปนการศึกษารูปแบบพรรณนา มีการวิเคราะหและทบทวนสถานการณ 
การทุจริต แหลงขอมูลที่สําคัญประกอบดวย งานวิชาการที่เกี่ยวของกับสถานการณและแนวโนม 
การทุจริตและการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จากน้ันนํามา
อธิบายในการตอบคําถามการศึกษา โดยวิเคราะหจากขอมูลการวิเคราะหสถานการณคาคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) และขอมูลกลไกขับเคลื่อนของหนวยงาน
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศไทย มุงศึกษา 
เพ่ือนําไปพัฒนาการบริหารจัดการในเรื่องของการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทย เพ่ือเปนการ
ยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหดีขึ้น 

การวิเคราะหขอมูลดังกลาวเปนการศึกษาการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จาก
เอกสาร งานวิจัย บทความ แลวนําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดทําการสรุป พบวา  

1)  ในการศึกษามาตรการและกลไกขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา 
CPI ของประเทศไทยน้ัน องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) เห็นความสําคัญของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหารที่รวบรวมโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum (WEF) วา
การประกอบธุรกิจ ในประเทศเหลาน้ัน มีความสะดวกในระดับใด มีปจจัยใดบางที่เปนปญหาและ
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ หนวยงานที่เปนผูทําหนาที่จัดเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร
ในประเทศไทย คือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

สําหรับแนวทางการยกระดับคาคะแนน CPI น้ันเน่ืองจากกลุมเปาหมายที่ตอบ
แบบสอบถามคือ นักธุรกิจหรือนักลงทุนทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ ที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ดังน้ัน การยกระดับคาคะแนน CPI ของแหลงขอมูลน้ีจึงจําเปนตองสรางความรูความ
เขาใจใหกับนักธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทย ซึ่งการจัดใหมีฐานขอมูลของภาครัฐที่ดี และ
สามารถสื่อสารใหแกนักธุรกิจตางชาติใหมีความรูความเขาใจสถานการณภายใตบริบทของประเทศไทย 
อันจะสงผลตอภาพลักษณของการบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได รวมทั้ง
ควรใหความสําคัญกับขอรองเรียนของนักธุรกิจที่ เกิดจากการใหบริการภาครัฐหรือการเรียก 
รับสินบนจากเจาหนาที่รัฐ และพยายามที่จะแกไขปญหาขอรองเรียนใหสําเร็จลุลวงไปได เพ่ือแสดง
ความต้ังใจจริงของหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปช่ันดังกลาวดวย 

2)  การเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking) รวมถึงการเรียนรูวิธี
ปฏิบัติ ที่เปนเลิศ (Best Practices) จากมาตรการในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ



จ 

อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส แลวนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวาทั้ง 2 ประเทศน้ี 
มีความกาวหนาอยางรวดเร็วและมีความจริงจังในการตอตานการทุจริต เห็นไดจากการที่ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนสจะเนนการปรับปรุงกระบวนการและระบบงานภายในหนวยงานของ
รัฐเปนอันดับแรก ตอมาจะเนนที่ตัวขาราชการ เจาหนาที่ของภาครัฐ เพ่ือลดโอกาสการในการกระทํา
การทุจริต สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานตอตานการทุจริต 2 หนวยงาน คือ สํานักงาน ป.ป.ช. และ
สํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเชนเดียวกัน ดังน้ันควรมี
แนวทางรวมกันในการปรับปรุงแกไขและพัฒนากระบวนงานใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในทุกกระบวนงานเพ่ือใหทุกระบบงานสามารถตรวจสอบได และเปน
อีกจุดหน่ึงที่จะสรางความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุน
จากตางประเทศ 

3)  การเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการของ
ภาครัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต บอยครั้งที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ “ตอตาน 
การทุจริตคอรรัปช่ัน” ทุกรูปแบบ และสวนใหญมุงเนนกําหนดเปนตัวกฎหมาย มากกวาความใสใจ
อยางแทจริงในการแกปญหาอยางย่ังยืน เพ่ือสรางอุปนิสัยระยะยาว รวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาด ผูศึกษาเห็นวา ตองมีการกําหนดมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว เพ่ือรับมือ
กับปญหาการทุจริต รวมถึงประสานความรวมมือกับองคกรในตางประเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือเสริมสรางกระบวนการทํางานในการควบคุม 
ตรวจสอบการทํางาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางโปรงใส 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน คือ มุงใหหนวยงานตาง ๆ 
ไดมีการนํามาตรการหรือกลไกของภาครัฐตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานมาปรับใชภายใต
บริบทการทํางานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปพรอม ๆ กัน อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ภาพรวมของประเทศ ทั้งน้ี โดยความรวมมือรวมใจของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ดังน้ี 

1)  การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย 
ตองมีกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวดานการสรางและปลูกฝงคานิยม หรือคุณธรรม 

โดยผานสื่อสารมวลชนและภาคประชาชน เพ่ือนําเสนอเรื่องราวที่ดีงาม รวมสรางความสุจริต 
ปลอดจากการการคอรรัปช่ัน รวมถึงนําหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในหนวยงานราชการอยางจริงจัง 
ทั้งในรูปแบบของการใหความรู การสรางความเขาใจ และสงเสริมการประยุกตใชในทุกระดับ คือ ทั้ง
ระดับองคกรและระดับบุคคล  

2)  การนําไปใชประโยชนเชิงปฏิบัติการ 
ตองสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางแทจริง

เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมของสํานักงาน ป.ป.ท. เปนที่ยอมรับและไดรับความรวมมือจากประชาชน
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรใหความสําคัญกับการสรางชุมชนที่เขมแข็ง ใหภาคประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการทุจริต โดยใหยึดวาเปนภารกิจของคนทั้งประเทศในการรวมมือกันใหสังคมไทยปลอด
การทุจริตคอรรัปช่ัน  



ฉ 

สุดทาย การจัดทํารายงานการศึกษาในครั้งน้ีมุงเนนไปที่นโยบายของรัฐบาลที่กลาวไววา 
“คนโกงรายเกาตองหมดไป คนโกงรายใหมตองไมเกิด และไมเปดโอกาสใหโกง” เปนแนวนโยบายหลัก 
อยางไรก็ดี การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการตอตานการทุจริตเพ่ือยกระดับคาดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ทุกหนวยงาน ควรจะตองริเริ่มดําเนินการในวันน้ี ไมใชเพียงการออกมา
ประกาศเทาน้ันแตไมลงมือทํา เชนเดียวกับที่มีการกลาวไววา “Action is louder than words” 
หรือ การกระทําสําคัญกวาการพูด 



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี เพราะผูศึกษาไดรับการ
ชวยเหลือและไดรับความกรุณาอยางดีย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล อาจารยที่ปรึกษา 
เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร และ ดร. กาญจนา  วานิชกร ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา
ในการใหคําปรึกษา ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษาสวนบุคคลน้ี 
ทุกขั้นตอน ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานแหงสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวง
การตางประเทศ ที่ไดถายทอดความรูใหแกผูศึกษา ใหคําปรึกษาและปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ จน
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นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ และเจาหนาที่กองการตางประเทศทุกคนในความรวมมือ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกไดตระหนักวาความโปรงใสเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยปองกัน การคอรัปช่ัน 
สามารถทําใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึงมิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง 
ดังน้ัน การบริหารงานภาครัฐจึงจําเปนที่จะตองมีมาตรการและแนวทางสราง ความโปรงใสใหเปน
รูปธรรม เพ่ือใหไดรับการยอมรับและเช่ือถือ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่วา “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความตองการของประชาชน” 

รัฐบาลไดบริหารงานภาครัฐอยางโปรงใส เปนรูปธรรม แตก็ยังมีชองวางซึ่งสงผลใหเกิด
ปญหาการทุจริต สําหรับประเทศไทยน้ัน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาชานาน และสงผล
กระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางย่ิง แมจะไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยไดกําหนดปญหา
การทุจริตอยูในนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือแนวนโยบายบริหารราชการแผนดินของรัฐ แตการแกไข
ปญหาทุจริตยังไมเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมอยางแทจริง อีกทั้ง ยังไดทวีความรุนแรงและมีความ
ซับซอนยากตอการตรวจสอบมากขึ้น จะเห็นไดวากลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีแนวโนม การเกิด 
การคอรรัปช่ันสูงกวาประเทศพัฒนาแลว และปญหาการทุจริตน้ีเองนําไปสูปญหาทาง การเมืองสงผล
ในทางลบตอเสถียรภาพความมั่นคงของการบริหารงานของรัฐบาลอีกดวย แมวา หลายประเทศได 
กาวเขาสูความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม มีการนําหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีมาใชในการบริหารงานภาครัฐแตปญหาน้ียังไมมีทีทาวาจะหมดไป แตละประเทศจึงพยายามหา
แนวทางแกไขปญหาดังกลาวใหทันตอเหตุการณซึ่งมีเปลี่ยนแปลงเปนระยะ อยางตอเน่ือง โดยอาศัย
ขอมูลจากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI)1  

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) กอต้ังเมื่อ ป พ.ศ. 
2536 (ค.ศ. 1993) และมีสํานักงานเลขานุการต้ังอยูที่กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  
เปนองคการไมมุงหวังผลกําไรโดยมีองคกรภาคประชาสังคมระดับโลกซึ่งมีเครือขายใน 120 ประเทศ 
ทั่วโลก ไดประกาศคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ป 
2559 (2016) ปรากฏวา 2 ใน 3 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ไดคะแนนตํ่ากวา 50 คะแนน สําหรับ

                                                 
1 แหลงท่ีมา: https://www.transparency.org/whoweare/organisation/ [26 มิถุนายน 2560]. 
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ประเทศ ที่ไดอันดับหน่ึงยังคงเปนประเทศเดนมารกและนิวซีแลนด 90 คะแนนเทากัน ขณะที่ประเทศ
จาก ทวีปเอเชียอยางสิงคโปรอยูอันดับที่ 7 ได 84 คะแนน ในสวนของประเทศไทยได 35 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ไดลําดับที่ 101 เมื่อเทียบกับป 2558 ได 38 คะแนน 
อยูอันดับ 76 จาก 168 ประเทศ 1

2 ซึ่งเปนเครื่องช้ีวัดที่สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ปญหาการทุจริตในระดับที่สูงและผลของคะแนนดังกลาวน้ีทําใหถูกเขาใจวาประเทศไทยเปนประเทศ
ที่มีปญหาการทุจริตในระดับที่สูงขึ้นมากกวาในอดีตทําใหเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศและ
การบริหารงานของภาครัฐ สงผลใหประชาชนตองไดรับบริการสาธารณะที่ไมมีคุณภาพ นักลงทุน
โดยเฉพาะอยางย่ิงนักลงทุนตางชาติจะขาดความเช่ือมั่นในระบบราชการไทยที่มีความเปนไปไดสูง  
ในการใชอํานาจโดยมิชอบ และนํามาซึ่งการเรียกผลประโยชนจากนักลงทุนเหลาน้ันเพ่ือแลกกับ 
การอนุญาตใหเอกชนดําเนินการในกิจการที่รัฐจะตองทํา ซึ่งรัฐเองก็ไมสามารถตรวจสอบการกระทํา
ดังกลาวไดโดยงาย และถึงแมวารัฐบาลไทยทุกรัฐบาลจะประกาศแผนนโยบายชาติวาดวยการปองกัน
และปราบการทุจริตแหงชาติ และออกนโยบายเรงดวน มาตรการที่ เขมงวด รวมทั้งแผนการ
ดําเนินการในการตอตานปญหาการทุจริต สําหรับประเทศไทยน้ันองคกรเพ่ือความโปรงนานาชาติแหง
ประเทศไทยกอต้ังขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2543 องคกรน้ีเปนผูนําในการตอสูและตอตานการทุจริต โดยมี
ภารกิจที่สําคัญคือสรางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ใหโลกปราศจากการทุจริต 

นอกจากน้ี ในสายตาขององคกรระหวางประเทศหลาย ๆ องคกร อาทิ ธนาคารโลก 
(World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และ
องคการ เพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation 
and Development: OECD) พบวา องคกรระหวางประเทศเหลาน้ีลวนใหความสําคัญกับการขจัด
ปญหาการทุจริต และการสรางใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

การคอรรัปช่ันถือเปนปญหาสําคัญระดับประเทศที่สังคมไทยจะตองตระหนักถึงการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตองรวมกันนํากรอบคุณธรรม จริยธรรม มากําหนด
เปนพ้ืนฐานการดําเนินงานขององคกร ในสวนภาคประชาชนจําเปนที่จะตองไดรับการปลูกฝงคานิยม
ของความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
สงเสริมการทํางานในลักษณะการบูรณาการกับทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอยางย่ิง ภาคการเมือง องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานภาครัฐที่
นับเปนหนวยงานที่มีความสําคัญและเปนหลักของการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายประชาสังคมตอการขับเคลื่อนงานดานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการขยายความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนา
กลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่มีแนวโนมเปนอาชญากรรมขามชาติไดอยางมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ตลอดจน
เรงพัฒนาบุคลากร ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีความเช่ียวชาญ รวมถึงพัฒนากลไก
ดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่ เกี่ยวของใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
                                                 
2 THAIPUBLICA, ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันโลก ป 2559, [ออนไลน], 2559, แหลงท่ีมา: 
http://thaipublica.org/2017/01/corruption–perceptions–index–2016–thailand/ [26 มิถุนายน 2560]. 
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มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ไดมี การกําหนดใหแผนขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานภาครัฐ
จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการขับเคลื่อน
รวมกันอยางเปนรูปธรรม และมีความชัดเจนในการประสานงานมีการนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลมาใชใน การทํางาน โดยใชความรวมมือระหวางองคกรอิสระกับเครือขายภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศไทยกอนมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผนดินใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557โดยมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามาปกครองประเทศ 
สถานการณมีความรุนแรง ซับซอนทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงพฤติการณ กลไกการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่มีอยูไมมีประสิทธิผล รวมถึงโครงสรางระบบราชการออนแอเน่ืองจากถูกระบบการเมือง
เขามาแทรกแซง ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมขาดความเขมแข็ง ซึ่งสงผลกระทบตอ การบริหาร
ราชการและการเบิกจายงบประมาณแผนดิน และโครงสรางระบบราชการของประเทศไทย 

ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช) มีคําสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และในวันที่ 12 กันยายน 2557 
รัฐบาลแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติทั้งหมด 11 ดาน โดยในขอ 10 เปนนโยบายในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี ธรรมาภิบาลและการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นโยบายน้ี ไดกําหนดใหการแกไข
ปญหาการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและแกไขปญหาใหทันกับ
สถานการณการทุจริตของประเทศ ดวยวิธีการเสริมสรางกลไกการแกไขปญหาแบบใหมเพ่ือกระตุน
กลไกการแกไขปญหาแบบเกาซึ่งกําหนดเปาหมายให “คนโกงรายเกาตองหมดไป คนโกงรายใหมตอง
ไมเกิด และไมเปดโอกาสใหมีการโกง” โดยมีการดําเนินการการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ภาครัฐใน 3 ระดับ ดังน้ี  

1).  ระดับนโยบาย  
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช) ไดมีการต้ังคณะกรรมการตอตานการทุจริต

แหงชาติ (คตช.) ตามคําสั่งที่ 127/2557 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ  
ลงวันที่15 ธันวาคม 2557 ทําหนาที่เปนผูกําหนดแนวนโยบายระดับรัฐบาลเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  
โดย ซึ่งมี หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเปนประธาน 

2).  ระดับปฏิบัติ 
สําหรับการแกไขปญหาการทุจริตอยางย่ังยืนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีไดมี การจัดต้ัง

ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2557 
เรื่อง จัดต้ังศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนผูอํานวยการศูนยและมีการประกอบกําลังจากหนวยงาน  
ที่เกี่ยวของตาง ๆ อาทิเชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สํานักงานอัยการสูงสุด เปนตน  
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ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนผูปฎิบัติเพ่ือสนองนโยบายและ
ขอสั่งการจากคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) 

3).  ระดับการกระทรวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่  24  กรกฎาคม 2555  ใหกระทรวงตาง ๆ จัด ต้ัง  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 35 หนวยงาน เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการแกไขปญหา 
การทุจริตของ ศอตช. 

สํานักงาน ป.ป.ท. เปนกลไกของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดให สํานักงาน ป.ป.ท. เปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ท.เปนผูรับผิดชอบข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ป.ป.ท. 
ยังไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ คตช. และ ศอตช. และเปนประธานและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศปท. ซึ่งการบริหารงานในสวนดังกลาวน้ี 
จะขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และมีบทบาทในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดย
บริหารงานขึ้นตรงตอประธานกรรมการ ป.ป.ท.2

3 
ทั้งน้ี รัฐบาลไดตระหนักถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย เน่ืองจากในดําเนินการขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International) เปนการต้ังคําถามสอบถามไปยังนักลงทุนชาวตางชาติ ในประเด็นความเห็นตาง ๆ 
เกี่ยวกับการคอรรัปช่ันตางในประเทศไทย แลวจึงนําไปวิเคราะหออกมาเปนผลคะแนน การสอบถาม
น้ีเนนที่ชาวตางชาติเปนสวนใหญ ซึ่งอาจมีนักลงทุนหรือผูประกอบอาชีพชาวไทยบางแลวแตกรณี  
การสรางความเช่ือมั่นจึงมีความสําคัญ นักลงทุนมักมีความคิดวาประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปช่ัน
ตาง ๆ และไมมีชองทางใหนักลงทุนไดแจงเบาะแส จึงทําใหเกิดผลลบตอประเทศไทยเปน อยางมาก
ในสายตาของนักลงทุนชาวตางชาติ  

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ประชุม คตช. คร้ังที่ 7/2558 ไดมีขอสั่งการในที่ประชุมให
สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับเร่ืองราวรองทุกขจากนักลงทุนชาวตางชาติ กรณีที่ไดรับความไมเปนธรรม
จากเจาหนาที่ของรัฐ หรือถูกเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยประสานงานรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และสภาหอการคาตางประเทศ โดยเมื่อมีเหตุเกิด
ขึ้นกับนักลงทุนตางชาติ ศูนยรับเรื่องรองเรียนฯ ภายใตการดําเนินการของ ศอตช. จะเขาไป
ดําเนินการทันที เพ่ือเปนอีกจุดหน่ึงที่จะสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุนจากตางประเทศทั้งน้ีศูนยรับ
เรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติไดดําเนินการมาระยะหน่ึงแลว แตยังตองพัฒนาตอไป 
เน่ืองจากยังมีปญหาและอุปสรรคทําใหการดําเนินการไมดีเทาที่ควร จึงจําเปนที่จะตองมีกรณีศึกษา
ขึ้นมาเพ่ือดําเนินการวิเคราะหปญหา และเสนอแนวทางการแกไขตอไป โดยมีวัตถุประสงคในการ
สรางความเช่ือมั่นและความคิดในทางบวกใหกับนักลงทุนชาวตางชาติซึ่งจะสงผลยกคาคะแนนของคา
ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจตอไป 
                                                 
3 กลุมนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ท., แผนยุทธศาสตรสํานักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560–2564, มกราคม 
2560. 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
ปญหาการทุจริตสงผลกระทบหลายประการ เชน การกอใหเกิดภาวะการถดถอยของการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปญหาสังคมที่เพ่ิมมากย่ิงข้ึนเพราะการขาดปจจัยในการแกปญหา การเกิด
ปญหาการเลือกปฏิบัติและใหอภิสิทธ์ิแกบุคคลที่เอ้ือผลประโยชนในภาครัฐ นอกจากน้ี การทุจริตยัง
ถือไดวาเปนพฤติกรรมอันเปนปฏิปกษตอหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หลัก
นิติรัฐและหลักนิติธรรมอันเปนหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ จึงจําเปนตองพัฒนารูปแบบการอํานวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตใน
ภาครัฐ ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถนํามาใชปฏิบัติตอนักลงทุนชาวตางชาติที่เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 
หรือวาจะเปนนักทองเที่ยว เน่ืองจากชาวตางชาติดังกลาวอาจจะไดรับความเสียหายหรือผลกระทบใด ๆ 
จากการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐของไทย ไมวาในฐานะเปนผูเสียหาย พยาน 
หรือผูถูกกลาวหาก็ตาม  

เพ่ือสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560–2564) เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
สภาพแวดลอม และปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงเปนแนวทางในการขับเคลื่อน
องคกร อีกทั้งแนวนโยบายดานการยกระดับคา CPI ของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด จึงเห็นควรกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาไวดังน้ี  

1.2.1 เพ่ือศึกษามาตรการ และกลไกขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา
ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  

1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking) รวมถึง 
การเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการ
ของภาครัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับความเช่ือมั่นจากชาวตางชาติ  
อันจะนําไปสูการยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยใหดีขึ้น 

จากวัตถุประสงคในการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งยังเปนประโยชนตอการนําเสนอประเด็นสําคัญแก
นักวิชาการและผูสนใจ ใหเขาใจถึงปญหาและการขยายตัวของปญหา ตลอดจนแนวทางในการช้ีนํา
การปองกันและปราบปรามใหทันตอเหตุการณสําหรับสังคมไทย ดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู 
(Benchmarking) แลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 
กับองคกรอ่ืน ทั้งน้ีการศึกษาประสบการณตรงจากองคกรอ่ืนแลวนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมจะเปน
การชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก เพ่ือนําไปใชในการแกไขปญหา 
การทุจริตอยางเปนรูปธรรมในอนาคตตอไป 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา:  

1).  ศึกษา เป รียบเที ยบข อมู ลจากองคกร เ พ่ือความโปร ง ใสนานาชา ติ 
(Transparency International: TI) 

2).  ศึกษาเปรียบเทียบกลไกขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนสกับประเทศไทย  

3).  กรอบระยะเวลาทีใ่ชศึกษา: ต้ังแต 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560  
1.3.2  ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology):  

เปนแบบพรรณนา อธิบายในการตอบคําถามการศึกษา โดยวิเคราะหจากขอมูล 
การวิเคราะหสถานการณ คาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) 
และขอมูลกลไกขับเคลื่อนของหนวยงานตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศอ่ืน ๆ กับประเทศไทย 

 
1.4 ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1 สามารถปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันที่มีอยูเดิมใน
ปจจุบันใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

1.4.2 หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถปรับปรุงรูปแบบ แนวทาง โดยนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practices) และกลไกขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศอ่ืน ๆ มาพัฒนา
และประยุกตเพ่ือปรับใชกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือยกระดับคา CP Iเพ่ือสงเสริมใหเกิดความเช่ือมั่น
และสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยตอนักลงทุนหรือผูรวมทุนชาวตางชาติในการตัดสินใจเขามา
ลงทุนดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 

1.4.3 กระทรวงการตางประเทศสามารถนําผลการศึกษาน้ีเพ่ือนําไปเปนฐานขอมูล
สําหรับการพัฒนาความรวมมือในระดับนานาชาติตอไปได 

 
1.5 นิยามศัพท 

การทุจริต (Corruption)4 หมายถึง การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทํา
ที่ช่ัวชาและฉอโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่และ
สิทธิของผูอ่ืน นอกจากน้ียังหมายรวมถึงการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งประชาชนไววางใจกระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

และ การทุจริต 4

5 ก็ยังหมายถึง การทําลาย การละเมิดกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงการ 
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่จะตองกระทํา 

โดยที่ สํานักงาน ก.พ. ไดใหนิยาม การทุจริต5

6 หรือการฉอราษฎรบังหลวง (Corruption) 
วาหมายถึง การผูกขาดอํานาจ หรือรวมอํานาจไวที่แหลงเดียวประกอบกับการตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับ 

                                                 
4 ธีรภัทร  เสรีรังสรรค, การประชุมเชิงวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7, 2549. 
5 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส, การบังคบัใชกฎหมายเพ่ือปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย, 
เอกสารวิจัยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2544): 3. 
6 สํานักงาน ก.พ., โครงการประเทศไทยใสสะอาด, หนา 75 
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การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจคน ๆ น้ันเปนสําคัญ ดังน้ัน หากที่ใดมีมูลคารวมของการผูกขาดและมี
การเปดโอกาสใหใชดุลพินิจมากกวาความรับผิดชอบหรือการตรวจสอบไดเสียแลว ก็มีโอกาสที่จะเกิด
การฉอราษฎรบังหลวงไดมาก 

ดัชนีการรับรูการทุจริต6

7 (Corruption Perceptions Index: CPI) หมายถึง การจัดอันดับ
โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเปนองคการนานาชาติ 
กอต้ังในประเทศเยอรมนี ไดเริ่มมีการจัดทําดัชนีต้ังแตปพ.ศ. 2538 โดยคาสูงหมายถึงมีการทุจริตตํ่า 
และคาตํ่าหมายถึงมีการทุจริตสูง  

ศูนยรับเร่ืองรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ หมายถึง ศูนยเพ่ือรับเรื่องราวรองทุกข
จากนักลงทุนชาวตางชาติ กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ หรือถูกเรียกรับ
ผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยประสานงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) และสภาหอการคาตางประเทศ ทั้งน้ีเมื่อเกิดเหตุข้ึนกับนักลงทุนตางชาติ ศูนยรับเรื่อง
รองเรียนฯ ภายใตการดําเนินการของ ศอตช. จะเขาไปดําเนินการทันที เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับ
นักลงทุนจากตางประเทศ 

 
 

                                                 
7 แหลงท่ีมา: https://www.transparency.org/research/cpi/overview [30 มิถุนายน 2560]. 



 

 

  
บทท่ี 2 

แนวคดิทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการเปนเร่ืองที่อยูรอบ ๆ ตัวเรามาเปนเปนเวลานาน  
และหย่ังรากลึกในสังคมไทย ซึ่งสาเหตุบางประการที่มีความสําคัญที่ทําใหการแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชันเปนไปไดยากน้ัน อาจสืบเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 

แมวาจะมีความพยายามในการลดระดับความรุนแรงของปญหาทุจริตคอรรัปชัน แตก็ยังไม
ปรากฏเปนรูปธรรมวามีมาตรการใดที่มีประสิทธิผลในการแกไขปญหาไดจริง การจัดทํา 
ดัชนีภาพลักษณการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption Perception Index) โดยองคกรเพ่ือความโปรงใส
ระหวางประเทศ (Transparency International) ลาสุด เมื่อป 2559 ช้ีวา ประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ไดลําดับที่ 101 เมื่อเทียบกับป 2558 ได 38 
คะแนน อยูอันดับ 76 จาก 168 ประเทศ7

8 
คนไทยโดยทั่วไปจะรับรูวามีปญหาการคอรรัปชันดังที่กลาวมาขางตน แตแนวทางการแกไข

ปญหาการคอรรัปชันในปจจุบันก็ยังขึ้นอยูกับกลไกการปราบปรามของภาครัฐ โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ ปปช. และสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. เปนหลัก โดยประชาชน มีสวนรวมไมมากนัก 
ซึ่งทําใหการแกไขปญหาคอรรัปชันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การเพ่ิม การมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันจึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการแกไขปญหา 
คอรรัปชันมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

การตรวจสอบทุจริตหรือปองกันการทุจริตน้ันมีการปฏิบัติหรือแนวทางมานับพัน ๆ ปต้ังแต
สมัยอียิปตกอสรางพีระมิด เพ่ือปองกันการเขาถึงทรัพยสินของกษัตริย เชนเดียวกับที่การทุจริต
เหมือนเปนสิ่งที่อยูในความคิดของคนไทยมาแตชานาน โดยเฉพาะการพูดถึงนักการเมืองหรือ
ขาราชการมักจะทําทุจริตหรือมีแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดการทําทุจริตขึ้น โดยหลักการการทุจริตน้ันไดมี
วิธีการคิด รวมถึงการปองกันการทุจริตแบบงาย โดย Donald Crassey ป 1970 เปนนักจิตวิทยา 
ไดคิดทฤษฎี ในการกระทําการทุจริตน้ันเกิดจากองคประกอบทั้งสิ้น 3 ประการ โดยทั้ง 3 ประการ
จะตองเกิดขึ้น พรอมกันทั้งหมดจึงจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยมีช่ือเรียกวา “สามเหลี่ยมทุจริต (Fraud 
Triangle)”9 ดังน้ี 

                                                 
8 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันโลก ป 2559 คะแนนไทยรวงจาก 38 เปน 35 อันดับตกจาก 76 เปน 101 จาก 
176 ประเทศ, [ออนไลน], 26 มกราคม 2017, แหลงท่ีมา: http://www.transparency.org/news/feature/ 
corruption_perceptions_index_2016 [1 กรกฎาคม 2560]. 
9 อัฐวุฒิ  ปภังกร, รูทุจริต ปองกันการทุจริต สิ่งท่ีทุกคนควรรู, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:  
https://thaicg.wordpress.com/tag/ทุจริต [1 กรกฎาคม 2560]. 
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ภาพที่ 1  สามเหลี่ยมทุจริต (Fraud Triangle) 
 
แรงกดดัน (Pressure) เปนสิ่งที่ทุกคนคงบอกวาเปนเรื่องปกติในการทําทุจริต เพราะการทํา

ทุจริตน้ันไมไดยึดแนวทางเพียงตัวเงิน แตอาจจะมาจากความอยาก ความโลภ รวมถึงความทุกขที่อาจ
ทําใหเกิดแรงกดดันจนจะทําการทุจริตเพ่ือแกแคนในบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองคกรใด ก็ได  
แรงกดดันอาจเกิดขึ้นเชน ฐานะทางบาน มีเหตุตองใชเงินดวนหรือความเสียใจ เปนตน 

การหาเหตุผลเขาขางตัวเอง (Rationalization) บางคนอาจบอกวามันคือ ขออางของการที่
จะทําการทุจริตก็ได ทุกคนบนโลกไมมีใครที่อยากเกิดมาแลวเปนคนคดโกงหรือ ตองแยงชิงสิ่งของของ
คนอ่ืน ซึ่งก็เพ่ือปกปองความรูสึกผิดของตัวเองในการกระทําการที่เปนการทุจริตและพยายามบอกวา 
สิ่งเหลาน้ันจําเปนหรือรับไดในสังคม เชน เอาเงินไปชวยญาติพ่ีนองที่ปวย การเอาเงินไปแลวจะเอา
เงินมาคืนที่เอาไปเปนเงินสกปรกที่บริษัทไดมา เปนตน 

โอกาส (Opportunity) คือ จุดที่ทุกคนและทุกองคกรควรคํานึงถึง เน่ืองจาก การที่องคกรมี
โอกาสหรือเปดโอกาสในการทําทุจริต ก็หมายถึงองคกรน้ัน ๆ มีการควบคุมภายในหรือการตรวจสอบ
ภายในที่ออนแอหรือเปนจุดออน ซึ่งผูบริหารทุกคนควรคํานึงและตระหนักในจุดน้ีเปนอยางมากเพราะ
แรงกดดันและการหาเหตุผลเขาขางตัวเองเปนการเกิดจากตัวบุคคล ซึ่งองคกรควบคุมไดยากหรือ
กระทั่งใจคนยากแทหย่ังถึง ซึ่งโอกาสก็มี อาทิเชน ทิ้งเงินสดไวจํานวนมากมีการทํา ภาระงานหลาย
งานในบุคคลเดียว เปนตน 

2.1.1  การบริหารงานตามทฤษฎีหลักธรรมาภิบาล 
Good Governance ถูกเรียกใชเปนภาษาไทยอยางกวางขวางวา “ธรรมาภิบาล” 

ซึ่งเปนแนวความคิดและหลักการการปกครอง (governance) และการบริหาร (administration) 
ใหม ที่เร่ิมมีการกลาวถึงมาไมเกิน 3 ทศวรรษ โดยที่ศัพทคําวา Good Governance ปรากฏข้ึนครั้ง
แรก ในรายงานของธนาคารโลกเมื่อ ป ค.ศ. 19899

10 
อยางไรก็ดี แนวความคิดการปกครองและการจัดการตามหลัก Good Governance 

น้ี เริ่มเขามาใชในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 นักวิชาการหลายทานไดแปลความหมาย และเรียกใช 
                                                 
10 ทิวากร  แกวมณี, ธรรมาภิบาล: การทบทวนแนวความคิดใหม Good Governance: Rethinking its Concept, 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/dhiwakorn/2011/11/25/entry–1 [1 กรกฎาคม 
2560]. 
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คําวา Good Governance ในภาษาไทยที่หลากหลาย และคําวา ธรรมาภิบาล เปนคําที่ไดรับ
ความนิยมมากและมีการใชอยางทั่วไปในปจจุบัน  

ความหมายของ Governance11 
Governance เปนคําที่เกิดข้ึนใหมในชวง 1980 ในประเทศกําลังพัฒนาพรอมกับ

การพัฒนาแนวความคิดเร่ือง New Public Management (การจัดการภาครัฐใหม) และเปนคําที่ 
ไมเคยเกิดมากอนในปะเทศโลกกําลังพัฒนาทั้งหลาย จึงเปนสิ่งที่ทําใหความเขาใจคําวา Governance 
มีความหลากหลายและอาจคลาดเคลื่อน (Dunleavy and Hood, 1994; Turner and Hulme, 1997; 
Leftwich, 2000: 117) 

Rhodes (1995: 2–10) ไดกลาววา Governance คือการใชอํานาจที่มีสไตลและ
รูปแบบที่แตกตางกัน11

12 
Good Governance จะใหความสําคัญกับองคประกอบ 3 สวน ดังตอไปน้ี 
1)  ภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งจะมีสวนเสริมสรางการพัฒนาการบริหาร 

การปฏิรูปการเมือง และกฎหมาย 
2)  ภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งจะมีสวนในการประกอบธุรกิจที่ดีและดําเนิน

ธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริตและมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมซึ่งจะทําใหประเทศชาติมีความ
เจริญรุงเรืองในหลายบริษัทในภาคเอกชน มีหลักในการดําเนินธุรกิจ โดย (1) มีความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจและการกระทําของบริษัท (Accountability) (2) ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) (3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียม และเปนธรรม และมีคําอธิบาย (Equitable Treatment) (4) ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได (Transparency) (5) การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
องคกรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และ (6) การมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) 

3)  ภาคประชาชนหรือองคกรตาง ๆ (Civil Society) ก็จะมีสวนรวมในการ
เกื้อหนุนในการดําเนินการของรัฐและเอกชน โดยการที่กลุมทางสังคมตาง ๆ ใหการเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ และสามารถตรวจสอบทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหต้ังอยูในความถูกตองได 

แมกระน้ันก็ดี หลักธรรมาภิบาลก็มีแกนที่สะทอนหลักการทั้งหลายที่มีจุดมุงหมาย 
ที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติตาง ๆ ไว เชน หลักคุณธรรม ก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับ
ผูอ่ืน คือ ไมเบียดเบียนผู อ่ืน หรือตัวเองจนเดือดรอน ซึ่งการที่มีความโปรงใส เปดโอกาสใหผูที่
เก่ียวของมีสวนรวม ตรวจสอบก็เพ่ือมุงใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเห็นถึงความสมดุลดังกลาววา  
อยูในวิสัยที่ยอมรับได สวนหลักความรับผิดชอบ ก็ตองสมดุลกับเสรีภาพที่เปนสิ่งสําคัญของทุกคน 
และหลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอ่ืน ๆ เชน บางครั้งองคการอาจมุงความคุมคา จนละเลย 
เรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือบางคร้ังที่หนวยงานโปรงใสมากจนคูแขงขันลวงรูความลับ  

                                                 
11 ทิวากร  แกวมณี, เรื่องเดียวกัน. 
12Rhodes, R. 1995. The new governance: governing without government, Swindon: Economic and 
Social Research Council. 
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ที่สําคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือความเปนธรรม จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของ  
ธรรมาภิบาล 

องคกรภาครัฐไดเริ่มดําเนินการสราง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นแลว กลาวคือ ไดมี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 
และประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับกับหนวยงานของ
รัฐต้ังแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เปนตนมา โดยรัฐบาลทั้งหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) โดยระเบียบน้ี
กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐ ดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1)  หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม กฎขอบังคับตาง ๆ 
ใหทันสมัยและเปนที่ยอมรับของสังคม และภาคสังคม ประชาชน ยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล โดยคํานึงถึง 
สิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

2)  หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยสงเสริมใหขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกประชาชนในสังคมและสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3)  หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในสังคม 
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย  

4)  หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหา ดวนการแสดงหรือแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ 

5)  หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกใน  
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6)  หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ย่ังยืน 

สถานการณดานการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริการงานของรัฐ และรัฐบาล 
ทั้งภายในและตางประเทศโดยทั่วไปในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมากและเปนไปอยางรวดเร็ว 
กวางขวางตอเน่ือง ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากความกาวหนาทางดานการสื่อสารเทคโนโลยี การถายทอดขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน ในขณะที่สภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วใน โลกาภิวัตน 
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ดังน้ัน การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการนําหลักการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) หรือหลักธรรมมาภิบาลมาใช จึงมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับประเทศไทยเรา ทั้งน้ี
เพราะอยางนอยที่สุดหลักธรรมาภิบาลก็คือ การบริหารที่เอ้ือตอการทํางานที่โปรงใส และการ
ตรวจสอบได และนํามาสูประสิทธิผล และการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม เพ่ือเขามา 
มีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจน
การประกอบธุรกิจเอกชน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนโดยรวม
และสังคมไทยขับเคลื่อนไปกับระบบการบริหารงานที่ทําใหรัฐสังคมเกิดความแข็งแกรงเพียงพอที่จะ
สามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะชวยใหประเทศชาติมีความสงบสุขและ
พัฒนาอยางรวดเร็วและย่ังยืนตอไป 

2.1.2  ทฤษฎีที่เก่ียวของในการแกไขปญหาการทุจริตเพื่อเปนการยกระดับคาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย: การเปดเผยขอมูลภาครัฐและการประชาสัมพันธ
เชิงรุก  

การพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย 
เพ่ือยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยน้ัน จะตองมีการบูรณาการรวมกันทั้ง
ระบบ ไมวาจะเปนการพัฒนางานและพัฒนาผูปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหมีการพัฒนาหรือมีการ
ออกแบบระบบใหมที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับสภาพการทํางานและเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานอันจะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายที่องคกรคาดหวัง12

13 โดยไดมีการเสนอวิธีการปองกันปญหาการทุจริต
คอรรัปชันในวงราชการ คือ ใหใชวิธีการเปดเผยขอมูลหรือ “Open Data”14 คําวา Open Data หรือ 
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government) เปนคําศัพทที่คอนขางใหม ในวงราชการไทย  
แตมีประโยชนอยางย่ิงในการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งเปนวิธีการที่ 
หลายประเทศในโลกนํามาใช โดย Open Data เปนแนวความคิดเกี่ยวกับ การเปดเผยขอมูลอยางเสรี
ใหประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนได 

แนวความคิดการเปดเผยขอมูลภาครัฐน้ัน มีมานานพอสมควรแลวในตางประเทศ 
เพราะสาธารณชนตางตระหนักดีตอการเปดเผยขอมูลซึ่งเปนเรื่องที่มีประโยชนมากกวาโทษ และจาก
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอินเตอรเน็ตทําให การเปดเผยขอมูลภาครัฐมีความหมายมากย่ิงขึ้น 
เพราะขอมูลที่เปดเผยน้ันมีประโยชนและมีความสําคัญตอผูสนใจนําไปศึกษาหรือใชประโยชนเพ่ิมเติมได
อยางมากมาย เชนเดียวกับขอมูลการทํางานในดานตาง ๆ ของภาครัฐที่ควรไดรับการเปดเผยดวย 
เพราะโดยหลักแลวภาครัฐมีประชาชนเปนนาย ประชาชนจึงควรตองเขาถึงขอมูลหรือการทํางานของ
ภาครัฐไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง และสามารถนําขอมูลน้ันมาวิเคราะหหรือใชประโยชนได ในกลุม
ประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) มีขอตกลงเกี่ยวกับการ Open Data ของภาครัฐ ซึ่ง
เรียกวา “Open Government Data” เพ่ือประโยชนสําคัญ 2 ประการ คือ  

                                                 
13 สิฐสร  กระแสรสุนทร, การเปดเผยขอมูลเพ่ือปองกันปญหาการคอรรัปชันในระบบราชการไทย, [ออนไลน], 
แหลงท่ีมา: http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid= 
28756 [18 กรกฎาคม 2560]. 
14 เรื่องเดียวกัน. 
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1) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการใชจายเงินภาษีอากรที่จัดเก็บมาจาก
ประชาชน  

2) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานของภาครัฐ  
สิ่งสําคัญที่แฝงอยูในเหตุผล 2 ขอขางตน คือ การปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชัน ดังน้ัน การเปดเผยขอมูลภาครัฐควรเปนสิ่งที่ประชาชนสามารถเขาถึงได เพราะประชาชน 
คือ เจาของเงินภาษีอากรที่ รัฐจัดเก็บ รวมถึงเงินงบประมาณแผนดินของชาติ จึงเปนสิทธิที่ประชาชน
ควรไดรับรูเรื่องที่รัฐนําเงินงบประมาณของชาติไปใชจายอะไรบางและอยางไร  

ประเทศอังกฤษซึ่งจัดเปนประเทศที่กาวหนาในเรื่องของการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
มากที่สุด เพราะในรอบ 3–4 ปที่ผานมา รัฐบาลอังกฤษไดเปดเผยขอมูลของภาครัฐในปริมาณ
มหาศาล โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการใชจายเงินงบประมาณ กลุมประชาสังคมและประชาชนจึง
สามารถเขาถึงขอมูลและนําขอมูลเหลาน้ันมาวิเคราะห ประเมินผล และไดขอสรุปมากมายที่ทําใหเห็นวา
การใชจายเงินงบประมาณของรัฐบาลอังกฤษน้ันมี ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด อีกทั้งทําให
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐในประเทศอังกฤษมีความระมัดระวังในการใชจายเงินงบประมาณมากขึ้น
กวาเดิม และตองทุมเท การทํางานใหมากย่ิงขึ้นอีกดวย ทั้งน้ีเพราะ ขาราชการและพนักงานของรัฐ
ตางรับรูไดถึงการถูกประชาชนจับตามองการทํางานของตนอยู นอกจากน้ีการ เปดเผยขอมูลดังกลาว 
คือ กลไกที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชันไดเปนอยางดี เพราะ
ประชาชนสามารถใชขอมูลจากการ เปดเผยขอมูลภาครัฐ โดยมีหลักการที่จะตองเปดเผย ประกอบไป
ดวยรายละเอียดดังน้ี 

1) ความสมบูรณของขอมูล (Complete): ขอมูลสาธารณะทั้งหมดตองเปดเผยตอ
สาธารณชนใหรับรูรับทราบ 

2) ขอมูลพ้ืนฐาน(Primary): ตองเปดเผยขอมูลขั้นพ้ืนฐานที่ไมใชขอมูลซึ่งผาน 
การวิเคราะหมาแลว ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการบิดเบือนขอมูลหรือการทําใหเขาใจผิด  

3) เวลา (Timely): ตองเปดเผยขอมูลอยางเร็วที่สุดเทาที่ทําได เพ่ือรักษาคุณคา
ของขอมูล เพราะหาก ลาชาเกินไปอาจไมทันการณ เชน ขอมูลกอนการประมูล หรือขอมูลกอนเริ่ม
โครงการภาครัฐ เปนตน  

4) การเขาถึงขอมูล (Accessible): ตองเปดเผยขอมูลอยางกวางขวางที่สุดใหแก
ประชาชนไดทราบ และสะดวก รวดเร็ว  

5) การประมวลผล (Machine Processable): ตองเปนขอมูลที่สามารถนําไป
วิเคราะหประมวลผลในเชิงอิเล็กทรอนิกสได  

6) การไมเลือกปฏิบัติ (Non–Discriminatory): เปดเผยขอมูลใหกับทุกคนโดยไม
เลือกปฏิบัติ  

7) การไมไดกรรมสิทธ์ิในขอมูล (Non–Proprietary): ขอมูลที่เปดเผยตองอยูใน
รูปแบบที่ไมทําใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความเปนเจาของหรือควบคุมไดแตเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว  
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8) License–Free: ขอมูลตองไมมีขอหามในเรื่องสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมาย
การคา หรือขอจํากัดในเชิงการคา แตอาจมีการผอนผันไดในเรื่องที่เกี่ยวของกับความลับทางการคา
หรือความมั่นคงที่เกี่ยวของ14

15 
ดังน้ัน หากในอนาคตภาครัฐของประเทศไทยมีความพรอมดานการเปดเผยขอมูล

ทั้งหมดเกี่ยวกับงบประมาณของชาติใหกับสาธารณชนไดรับรูคงนํามาซึ่งสังคมไทยในยุคเสรีนิยมที่ทําให
เกิดบุคคลหรือกลุมบุคคลหลากหลายที่พรอมใหความสนใจตอการนําขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณชาติ
มาจําแนกแยกแยะเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบวาในแตละจังหวัด หรือในแตละองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น รวมถึงแตละกระทรวง กรม ไดรับเงินงบประมาณเทาไร มากนอยแคไหน มีการนําไปใช
ประโยชนในดานใด โดยหากมีการเปดเผยการ ใชงบประมาณของปที่ผานมาใหประชาชนไดรับรูใน
ประเด็นเกี่ยวกับวาใครหรือบริษัทใดเปนผูประมูลไดงานในโครงการไหนไปบาง ดวยราคาเทาไร  
หรือใชงบประมาณไปทําอะไรแลวบาง ย่ิงเปนขอมูลสําคัญที่สรางความสนใจหรือความต่ืนตัวตอ 
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณของชาติได น่ันหมายถึงมีการวิเคราะหหาความคุมคาในการ
บริหารจัดการโครงการตาง ๆ ของภาครัฐไดมากย่ิงข้ึนดวย นอกจากน้ีควรใหมีการเปดเผยหน้ีสินและ
ทรัพยสินของขาราชการต้ังแตระดับรองอธิบดีขึ้นไปของทุกกระทรวง ทั้งน้ีเพ่ือเปนอีกหน่ึงมาตรการ
ของการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในระบบราชการ15

16 
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ในยุคปจจุบัน การประชาสัมพันธ (Public 

Relation) ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอการทํางานขององคกร ทั้งน้ี พบวา กอนศตวรรษที่ 
21 สังคมโลกเปนสังคมที่การควบคุมขึ้นตรงกับอํานาจทางกายภาพ เชน การใชกําลัง หรืออาวุธ แตใน
ศตวรรษที่ 21 หรือยุคปจจุบัน พบวาอํานาจการควบคุมสังคมตองอาศัยการสื่อสาร (เรืองศักด์ิ 2006) 
หรือปจจุบันเรียกวายุคของขอมูลขาวสาร (Information) ซึ่งการสื่อสารดังกลาวมีความสําคัญตอ
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบการประชาสัมพันธกลายเปนสิ่งที่มีบทบาทและ
ความสําคัญอยางมากในองคกรตาง ๆ ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังน้ันการเสนอขอมูล
ขาวสารเพ่ือสรางสัมพันธและความเขาใจตอผูที่มีสวนไดสวนเสียกับองคกรจึงเปนเ ร่ืองที่ 
นักประชาสัมพันธจะตองต่ืนตัว และแสวงหานวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม เพ่ือสรางความเขาใจ 
เขาถึงและมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หากพิจารณาคําวา “การประชาสัมพันธเชิงรุก” แลวน้ันอาจมีขอสงสัยวาทําไมตอง
เปนเชิงรุก การประชาสัมพันธโดยปกติไมเพียงพอหรือวาอยางไร น้ันเปนเพราะวาปจจุบันขอมูล
ขาวสารในสังคมมีมากมาย การจะทําใหผูมีสวนไดสวนเสียรูสึกดีกับองคกรจําเปนจะตองมีการวาง
แผนการสื่อสารที่มองไปขางหนา กลาวคือไมรอใหสงสัย ไมรอใหหวาดระแวง ไมรอใหคนว่ิงมาถาม 
หรือแมแตไมรอใหเขาใจไปเอง แตการประชาสัมพันธเชิงรุกจะเปนการสรางความสมบูรณ 
(complete) ในความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกอนใคร สาเหตุที่ตองเปนแบบน้ีก็เพราะวาความตองการ
หรือความคาดหวังที่ไมสิ้นสุดของผูมีสวนไดสวนเสียและของทุกคนในองคกร 

                                                 
15 เรื่องเดียวกัน. 
16 เรื่องเดียวกัน. 
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เทคนิคในการประชาสัมพันธที่จะนําไปสูความสําเร็จไดตองเขาใจกอนวา  
การประชาสัมพันธ คือ การนําขอมูลขาวสารจากองคกรไปสูบุคคล จากบุคคลออกไปสูสังคมภายนอก 
จนกระทั่งออกไปสูภายนอกประเทศ หรือระดับโลก  

ดังน้ันการประชาสัมพันธจะตองมีการพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ ซึ่งเปนหัวใจหลักของการสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดข้ึนมากที่สุด อาทิเชน 
ความตองการที่จะเห็นองคกรดังกลาวมีภาพลักษณ หรือภาพพจนในทางบวก ดังน้ัน การประชาสัมพันธ 
ที่ดีจึงควรเริ่มจาก 

1)  องคกรตองมีการวางแผนการสื่อสาร เพ่ือสรางใหบุคคลภายนอกไดรูจัก 
องคกรมากขึ้น พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธใหคนในองคกรมีจิตสํานึกเดียวกัน เพ่ือสะทอนใหเห็น
ภาพลักษณในภาพรวมขององคกรรวมกัน 

2)  องคกรตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและ
เลือกใชเทคโนโลยีสื่อใหม (NEWS MEDIA) ไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญของการรูเทคโนโลยี
การสื่อสาร 

3)  องคกรตองมีการประชาสัมพันธเพ่ือบงบอกถึงการสรางความรับผิดชอบตอ
สังคม อยางจริงจังจะพยายามทําตัวเปนพลเมืองที่ดี (good corporate citizen) โดยการเขาไปให
ความชวยเหลือในเรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียใหความสําคัญหรือสนใจ 

4)  องคกรตองมีการประชาสัมพันธโดยอาศัยการบริหารจัดการความรูเพ่ือสราง
แนวคิดและการประยุกตใชเครื่องมือใหทันสมัย ทันเหตุการณทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตใหกับ
ทุกคนในองคกร โดยเฉพาะผูมีสวนรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธจําเปนตองจัดทํา KM หรือ 
การจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนกระบวนการเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิผลการทํางานใหองคกรโดยที่แตละหนวยงานตางใชกระบวนการ KM เพ่ือการถายทอดองค
ความรู และสรางแนวทางการทํางานที่ทําใหเกิดความตอเน่ืองรวมมือรวมใจ ซึ่งจะนําไปสูการจัดการ
องคกรแหงอนาคตที่สมบูรณแบบสงผลตองานประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การยกระดับคาคะแนน CPI น้ี จึงจําเปนตอง สรางความรูความเขาใจใหกับนัก
ธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทย ซึ่งการจัดใหมีฐานขอมูลของภาครัฐที่ดี และสามารถสื่อสาร
ใหกับนักธุรกิจตางชาติ ยอมสงผลตอภาพลักษณของการบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได รวมทั้งควรใหความสําคัญกับขอรองเรียนของนักธุรกิจที่เกิดจากการใหบริการภาครัฐ
หรือการเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่รัฐ และพยายามที่จะแกไขปญหาขอรองเรียนใหสําเร็จลุลวงไปได 
เพ่ือแสดงความต้ังใจจริงของหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันดังกลาวดวย16

17 
 

  

                                                 
17 ขาวออนไลน RTY9, ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ตอนท่ี 8 แหลงขอมูล 
WEF, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.ryt9.com/s/prg/2590049 [17 กรกฎาคม 2560]. 
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2.2  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
ผูศึกษาไดมีการศึกษาและทบทวนงานวรรณกรรมจากผลงานวิจัยของ นางจารุวรรณ  สุขุมาลพงษ 

เรื่อง “แนวโนมของคอรัปช่ันในประเทศไทย (The Trend of Corruption in Thailand)” ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะห แนวโนม สถานการณ มาตรการ และกลไกการตอตานปญหาทุจริต
คอรรัปชันตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอรัฐบาล 
เพ่ือยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย รวมถึงแนวทางความรวมมือ
ของภาคประชาชน สื่อมวลชนในการสื่อสารใหโลกไดรับรูถึงความจําเปนในการรับมือกับปญหา 
การทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งมุงศึกษาและรวบรวมองคความรูพ้ืนฐานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกับ 
การคอรัปช่ันจากสถานการณการคอรัปช่ันที่เกิดขึ้นในตางประเทศและในประเทศไทย โดยการอธิบาย 
ยกตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหสถานการณการทุจริตตามการประกาศ คาดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) เพ่ือจัดทําเปนขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางย่ังยืนตอไป โดยภาพรวมพบวา 
การขจัดปญหาคอรัปช่ันใหหมดไปจากสังคมไทยไดน้ัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ควรรวมมือกันแกไขปญหาดังกลาว ดังน้ัน แนวทางหรือมาตรการแกไขปญหาการปองกันการทุจริต
คอรัปช่ันในสังคมไทย นอกเหนือจากการใชมาตรการทางดานกฎหมาย ในการปราบปรามแลว  
การกําหนดกลไกการขับเคลื่อนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน ก็มีสวนสําคัญ โดยการให
ทุกภาคสวนรวมกันศึกษาเรียนรูและเสริมสรางความรูความเขาใจและชวยกันเผยแพรประชาสัมพันธ
ความรูทางดานธุรกิจสมัยใหมที่มีความหลากหลายและสลับซับซอนเพ่ือใหรูเทาทันนักการเมืองใน
ปจจุบันได  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

1).  การดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ท. ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในเชิงรุก 
โดยมุงเนนการใชหลักธรรมาภิบาลใหกับหนวยงานภาครัฐและการประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
รัฐบาล จะเปนกลไกหน่ึงที่จะสามารถสงเสริมการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐในการตอตานปญหา 
การทุจริตคอรรัปชันเพ่ือยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยใหดีขึ้น 

2).  การสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ตาม หลักธรรมาภิบาล 
จะสามารถลดโอกาสและชองวางมิใหใหเจาหนาที่รัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อันจะสงผลดีในระยะยาว
ในการสงเสริมความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุนชาวตางชาติ และสรางภาพลักษณสถานการณการทุจริตใน
ประเทศไทยไดอยางย่ังยืนในอนาคต 

 
 



 

 

 
บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 
 
 

“แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทยเพ่ือยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ
การทุจริต (CPI) กรณีศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส” 
ฉบับน้ีเปนการศึกษาแบบพรรณนา ดวยการวิเคราะหขอมูลของสถานการณจากคาดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย (CPI) และเปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไก  
การขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศอ่ืน ๆ ในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส เพ่ือมาพัฒนาและประยุกตปรับใชกับบริบทของ ประเทศไทย 
(Benchmarking) ดังน้ี 

ผูศึกษาจึงไดดําเนินการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบสภาพปญหา 
มาตรการหรือกลไกการแกไขปญหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส เพ่ือใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออนของแตละเรื่อง ทั้งน้ี เพ่ือใหรายงาน
การศึกษาน้ีสามารถนําไปปรับใชกับสภาพสังคมภายใตบริบทของประเทศไทยตอไป ดังน้ี 

1) ประเทศที่ทําการศึกษา กลุมเปาหมายในการศึกษา ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย และ 
ประเทศฟลิปปนส 

2) การเลือกประเทศกลุมตัวอยาง เลือกประเทศที่จะศึกษาแบบเจาะจง เน่ืองจากประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส ต้ังอยูในทวีปเอเชียเชนเดียวกับประเทศไทย นอกจากน้ี ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส มีผลของคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ัน ในป พ.ศ. 2558 ตํ่ากวา
ประเทศไทย แตพอมาในป พ.ศ. 2559 กลับมีคะแนนคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ันดีกวาประเทศไทย 
ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาหาขอมูลวาประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส มีวิธีการ มีแนวคิด 
วิธีการแกไขปญหา หรือการจัดการในการปองกันการทุจริตเปนเชนไร จึงสามารถปรับปรุงแกไข
คะแนนดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ัน (CPI) ใหแซงหนาประเทศไทยขึ้นมาได  

3) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎี เน้ือหา เอกสารที่เกี่ยวของ อาทิ งานวิจัย บทความ วารสารวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา และศึกษาเปรียบเทียบ 

4) การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทความ แลวนําขอมูลที่ไดมาทั้งหมดทําการสรุป จากน้ันทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา และศึกษาเปรียบเทียบ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทยเพ่ือยกระดับ คาดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) กรณีศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟลิปปนส เปนการศึกษาเพ่ือนําไปพัฒนาการบริหารจัดการในเรื่องของการแกไขปญหา การทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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ผูศึกษามีความสนใจในการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ันประจํา ป พ.ศ. 2558 
และป พ.ศ. 2559 ที่จัดทําโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) 
ซึ่งในป พ.ศ. 2558 การจัดอันดับโดยการประมวลผลจากคะแนนของผลสํารวจความคิดที่ไดรับ 
ความเช่ือถือที่เกี่ยวของกับประเทศไทยมีจํานวน 8 แหลงการประเมิน ประกอบดวย 

1)  Bertelsmann Foundation Transformation Index (BFTI) เปนดัชนีการปฏิรูปของ
มูลนิธิเบอรเทลสแมนน มีขอคําถามที่เนนเรื่องการลงโทษทางกฎหมายตอเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจ
หรือตําแหนงในทางที่ผิด ความสําเร็จของภาครัฐในการควบคุมการทุจริตคอรรัปชันและมีกลไกเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตอยูในระบบ  

2)  IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) เปนการรายงานอันดับความสามารถ
ในการแขงขันของสถาบันเพ่ือการพัฒนาผูบริหารสากล มีการสํารวจที่เกี่ยวของในเร่ืองการติดสินบน
และการทุจริตวามีอยูหรือไม และมากนอยเพียงใด 

3)  Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG) เปนการรายงาน
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยมีการสํารวจจัดอันดับความเสี่ยงระดับประเทศ ประเมิน
ความเสี่ยงดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดานการเงิน ทั้งน้ีการคอรรัปชันเปนหน่ึงในปจจัยเสี่ยง
ดานการเมือง มุงเนนการประเมินคอรรัปชันในระบบการเมือง โดยเฉพาะรูปแบบการทุจริตที่นักธุรกิจ
มีประสบการณตรงและพบมากที่สุดคือการเรียกรับสินบน การเรียกรับผลประโยชนเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกในการนําเขา/สงออก/การอนุมัติ/อนุญาต การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภและ
ระบบเครือญาติ และภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด 

4)  World Economic Forum Executive Opinion Survey (WEF EOS) เปนการ
รวบรวมผลสํารวจความเห็นผูบริหารจากเวิลด อีโคโนมิกส ฟอรั่ม โดยมีการสํารวจในประเด็นวา 
ภาคธุรกิจตองจายสินบนในกระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด 

5)  World Justice Project Rule of Law Index (WJP) เปนดัชนีเปรียบเทียบ หลักนิติ
รัฐของเวิลด จัสติส โปรเจ็กต เปนการสํารวจที่เกี่ยวของกับการกําหนดอํานาจของรัฐใหอยู ในกรอบ 
เวนจากการทุจริต การบริหารงานของรัฐที่เปดเผยมองเห็นไดชัดทุกแงมุม โดยต้ังอยูบน หลักสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย การจัดระเบียบกฎหมายขอบังคับใหชัดเจน และการรักษา ความปลอดภัย  
การบังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรมทั้งคดีแพงและคดีอาญา 

6)  Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เปนการประเมินความเสี่ยง
รายประเทศของอีโคโนมิสต อินเทลลิเจนซ ยูนิต เกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได ในการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ  

7)  Global Insight Country Risk Ratings (GI) เปนการจัดอันดับความเสี่ยงรายประเทศ
ของโกลบอล อินไซต เกี่ยวกับการดําเนินการทางธุรกิจวาเกี่ยวของกับการทุจริตมากนอยเพียงใด  

8)  Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence (PERC) เปนการ
รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจําป ของเอเชียน อินเทลลิเจนซ เกี่ยวกับระดับ 
การรับรูวาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสถาบันตาง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
มากนอยเพียงใด 
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แตในปพ.ศ. 2559 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) 
ไดเพ่ิมแหลงการประเมินสําหรับประเทศไทยจาก 8 แหลงประเมินเปน 9 แหลง ซึ่งแหลงการประเมิน
ที่เพ่ิมขึ้น คือ 

9)  Varieties of Democracy (VDEM) เปนการวัดความเปนประชาธิปไตย ซึ่งเปนหมวดที่
วัดการคอรรัปชันในฝายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ในการวัดจะมีขอคําถามที่ใชถาม เชน มีการ
คอรรัปช่ันในระบบนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ มากนอยเพียงใด 

ผูศึกษาจะขอแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ สวนที่หน่ึง จะเปนการวิเคราะหขอมูลของ
สถานการณจากคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย (CPI) และสวนที่สองจะเปน 
การเปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไกการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส เพ่ือมาพัฒนาและประยุกตปรับใชกับบริบทของ ประเทศไทย 
(Benchmarking) 

 
3.1  การวิเคราะหขอมูลของสถานการณจากคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย (CPI) 

 

 
 

ภาพที่ 2  การเปรียบเทียบคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศในกลุมอาเซยีน 
ที่มา: http: //www.thaitobacco.or.th/th/wp–content/uploads/2017/02/49490.jpg 
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ในการใหคาคะแนน CPI ป 2016 น้ี องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ใหคะแนนและจัด
อันดับประเทศไทย โดยพิจารณาขอมูลจากแหลงขอมูล 9 แหลงขอมูล (ป 2015 ใชเพียง 8 
แหลงขอมูล) โดยใน 8 แหลงขอมูลขางตน ไทยไดคะแนนเพ่ิมขึ้น 3 แหลงขอมูล คะแนนเทาเดิม 1 
แหลงขอมูล และคะแนนลดลง 4 แหลงขอมูล ขณะที่แหลงขอมูลที่เกิดขึ้นใหมในปน้ี 1 แหลงขอมูล 
วัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย ทั้งน้ี สามารถสรุปแตละแหลงขอมูลได ดังน้ี17

18 
3.1.1  แหลงขอมูลที่ประเทศไทย ไดคะแนนเพิ่มขึ้นจากปกอน  

มี 3 แหลงขอมูล คือ 
3.1.1.1 World Justice Project (WJP): Rule of Law Index ไดคะแนน 37 

คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 11 คะแนน โดย WJP ประเมินคาความโปรงใสโดยใชหลักนิติรัฐ ซึ่งมี
หลักการสําคัญ 4 ประการ คือ (1) หนวยงานของรัฐตองอยูภายใตกฎหมายและถูกตรวจสอบได  
(2) กฎหมายตองเปดเผย ชัดเจน มั่นคง ปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (3) กระบวนการ 
ทางกฎหมายมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ (4) การตัดสินคดีตองมีความเปนธรรม มีจริยธรรม  
มีความเปนกลาง ทั้งน้ี WJP มีการเก็บขอมูลระหวางเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2016 

การที่ไดคะแนนสูงขึ้น นาจะมีองคประกอบที่ชวยเสริม ไดแก การมี
ประกาศคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 55/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยูในอํานาจศาลทหาร ซึ่งมีเน้ือหาโดยรวมคือใหยกเลิก 
การดําเนินคดีพลเรือนในศาลทหารแลวยายไปอยูในศาลยุติธรรมปกติ จุดยืนของนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) ในการดําเนินการตามโรดแมป (Road Map) เพ่ือเดินหนาสู 
การเลือกต้ังและความเปนประชาธิปไตย การมีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช ซึ่งจะชวยในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น การแกไขปญหาเรื่องการคามนุษยของประเทศไทย ทําใหประเทศไทย
ไดรับการเลื่อนช้ันในรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report) ของสหรัฐอเมริกา จาก“เทียร 3” 
คือ ประเทศที่ไมมีความกาวหนา และความพยายามที่ชัดเจนในการแกปญหาการคามนุษย ขึ้นไปอยูใน 
“เทียร 2” คือ บัญชีรายช่ือประเทศที่ตองจับตามอง กระทรวงยุติธรรมไดแถลงผลการรายงาน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งเปนกลไกภายใต
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) รอบที่ 2 ตอที่ประชุม
คณะทํางาน UPR สมัยที่ 25 ซึ่งในภาพรวมประเทศไทยไดรับขอเสนอแนะจากประเทศสมาชิก 
จํานวน 249 ขอ พรอมตอบรับทันที จํานวน 181 ขอ รวมทั้งนําขอเสนอแนะที่เหลืออีก 68 ขอ  
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

3.1.1.2 International Institute Management Development (IMD): World 
Competitiveness Yearbook ได 44 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากปกอน 6 คะแนน โดย IMD นําขอมูลสถิติ
ทุติยภูมิ และผลการสํารวจความคิดเห็นผูบริหารระดับสูง ไปประมวลผลจัดอันดับความสามารถใน
การแขงขันของประเทศไทยและพิจารณาจาก 4 องคประกอบ คือ (1) .สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

                                                 
18 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันโลก ป 2559 คะแนนไทยรวงจาก 38 เปน 35 อันดับตกจาก 76 เปน 101 จาก 
176 ประเทศ, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.thaitobacco.or.th/th/2017/02/0011981.html  
[21 กรกฎาคม 2560]. 
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(2).ประสิทธิภาพของภาครัฐ (3). ประสิทธิภาพ ของภาคธุรกิจ (4).โครงสรางพ้ืนฐาน ทั้งน้ี IMD จะ
สํารวจขอมูลประมาณเดือนมกราคม–เมษายนของทุกป 

การที่ไดคะแนนสูงข้ึน นาจะมีองคประกอบที่ชวยเสริม ไดแก ปจจัยดาน
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ดานประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยภาพรวม 
มีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพของภาครัฐ ดีขึ้นอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2557 มีการ
ลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการทุจริตอยางจริงจัง รวมทั้งมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับเพ่ือใหมี 
ความทันสมัยและเปนสากล มีมาตรการตาง ๆ ที่รัฐดําเนินการเพ่ือสงเสริมดานการลงทุน รวมถึง 
ความคลองตัวในแตละนโยบาย มีการบังคับใชกฎหมายที่สงผลในดานดีตอประชาชน เชน 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

3.1.1.3 International Country Risk Guide (ICRG): Political Risk services 
ได 32 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1 คะแนน โดย ICRG เปนองคกรแสวงหากําไร ใหบริการวิเคราะห
วิจัยและจัดอันดับสภาวะความเสี่ยงระดับประเทศ ประเมินความเสี่ยงดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ 
และดานการเงิน ซึ่งองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ใชขอมูลรายงานความเสี่ยงดานการเมือง  
มาประกอบการพิจารณาใหคาคะแนน ทั้งน้ี การทุจริตเปนหน่ึงในปจจัยเสี่ยงดานการเมือง ICRG  
มุงประเมินการทุจริตในระบบการเมือง โดยเฉพาะรูปแบบทุจริตที่นักธุรกิจมีประสบการณตรงและ 
พบมากที่สุด น่ันคือการเรียกรับสินบน การเรียกรับเงินเพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําเขา/สงออก 
การประเมินภาษี รวมถึงระบบอุปถัมภ ความสัมพันธใกลชิดทางธุรกิจกับการเมือง ทั้งน้ี ICRG มีการ
ประเมินและเผยแพรผลทุก 1 ป ครั้งลาสุดประเมินชวงเดือนสิงหาคม 2015–สิงหาคม 2016 

การที่ไดคะแนนสูงข้ึน นาจะมีองคประกอบที่ชวยเสริม ไดแก กลุมตัวอยาง
เห็นความต้ังใจจริงของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริต สภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความสําคัญ
กับเรื่องระบบอุปถัมภ โดยมีการศึกษาเร่ือง “การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย  
ใหเปนรูปธรรม” ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการรับรูตอกลุมตัวอยางในทางที่ดี การออกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ของสํานักงาน ป.ป.ช. มาตรา 123/5 ซึ่งทําใหภาคเอกชนเห็นวาหนวยงาน  
ที่เก่ียวของเอาจริงเอาจังในเร่ืองการรับสินบน และมีการออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาดังกลาว การดําเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 ไดผล สังคมไดตระหนักรู
เรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมากขึ้น 

3.1.2  แหลงขอมูลที่ประเทศไทย ไดคะแนนเทากับปกอน  
มี 1 แหลงขอมูล คือ Bertelsmann Foundation Transformation Index (BF–BTI) 

ได 40 คะแนน เทาปกอน โดย BF–BTI ใชผูเช่ียวชาญวิเคราะหและประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ไปสูประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี และดูความเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ (1) ดาน
การเมือง (2) ดานเศรษฐกิจ (3) ดานการจัดการของรัฐบาล ทั้งน้ี BF–BTI จะมีการเผยแพรผลทุก 2 ป 
และขอมูลที่เผยแพรครั้งลาสุด คือ 1 กุมภาพันธ 2013 ถึง 31 มกราคม 2015 นาจะใชขอมูลเดิม 

3.1.3  แหลงขอมูลที่ประเทศไทย ไดคะแนนลดลงกวาปกอน 
มี 4 แหลงขอมูล คือ 
3.1.3.1 Global Insight Country Risk Rating (GI) ได 22 คะแนนลดลงจากป 

ที่ผานมา 20 คะแนน โดย GI ประเมินปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่ตองเกี่ยวกับการทุจริต 
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การแทรกแซงของเจาหนาที่รัฐในการดําเนินธุรกิจ การใหสินบนและสิ่งตอบแทนสําหรับพิจารณา
สัญญา และขอใบอนุญาต18

19 
ทั้งน้ี TI ไดเปลี่ยนแปลงการใชขอมูลในการประเมินจากเดิมที่ใชขอมูล

ของ IHS Global Insight แตในปน้ีใชขอมูลของธนาคารโลก (World Governance Indicators: 
WGI) แทน ซึ่งอาจจะทําใหคาคะแนนเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยนักลงทุน นักธุรกิจ และผูทําสัญญากับ
ภาครัฐ อาจมองวาการดําเนินงานของภาคธุรกิจ ยังมีอุปสรรคการแทรกแซงจากเจาหนาที่รัฐในการ
ดําเนินธุรกิจ การใหสินบนและสิ่งตอบแทนสําหรับการพิจารณาสัญญาและการขอใบอนุญาตตาง ๆ 
ยังคงมีอยู ยังไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม ทําใหภาคธุรกิจมีการรับรูในเชิงลบ 

3.1.3.2 World Economic Forum (WEF): Executive Opinion Survey  
ได 37 คะแนนลดลงจากปกอน 6 คะแนน โดย WEF สํารวจมุมมองของนักธุรกิจที่เขามาลงทุน 
ในประเทศไทยเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคสูงสุดในการทําธุรกิจ 5 ดาน คือ (1) การคอรรัปชัน  
(2) ความไมมั่นคงของรัฐบาล/ปฏิวัติ (3) ความไมแนนอนดานนโยบาย (4) ระบบราชการที่ไมมี
ประสิทธิภาพ (5) โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ไมเพียงพอวาแตละปจจัยเปนอุปสรรค
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ทั้งน้ี WEF จะสํารวจขอมูลชวงประมาณเดือนมกราคม–มิถุนายนของทุกป 

การที่คาคะแนนลดลง นาจะเปนผลมาจากขาวสารการทุจริต การรับ–จาย
สินบนที่มีมาอยางตอเน่ือง ซึ่งขาวดังกลาวมีผลตอนักลงทุนตางชาติอยางมาก 

3.1.3.3 Economist intelligence Unit (EIU): Country Risk Rating ได 37 
คะแนน ลดลงจากปกอน 1 คะแนน โดย EIU วิเคราะหเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศตองเผชิญ ไดแก ความโปรงใสในการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ การใชทรัพยากร
ของราชการ/สวนรวม การแตงต้ังขาราชการจากรัฐบาลโดยตรง มีหนวยงานอิสระในการตรวจสอบ
การจัดการงบประมาณของหนวยงานน้ัน ๆ มีหนวยงานอิสระดานยุติธรรมตรวจสอบผูบริหาร/ผูใช
อํานาจ ธรรมเนียมการใหสินบน เพ่ือใหไดสัญญาสัมปทานจากหนวยงานของรัฐ ทั้งน้ี EIU มีการ
สํารวจ เก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2016 

การที่คาคะแนนลดลง นาจะเปนผลมาจากแหลงขอมูลดังกลาวให
ความสําคัญกับการแตงต้ังขาราชการระดับสูงที่ไมเปนธรรม การใชจายงบประมาณ ความเปนอิสระ
ของหนวยงานตรวจสอบความโปรงใส ซึ่งการใชอํานาจดังกลาวสงผลตอความเช่ือมั่นจากตางประเทศ 

3.1.3.4 Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ได 38 คะแนน 
ลดลงจากปกอน 4 คะแนน โดย PERC สํารวจนักธุรกิจในทองถ่ินและนักธุรกิจชาวตางชาติในแตละ
ประเทศ เพ่ือใหคะแนนเกี่ยวกับระดับปญหาการทุจริตในประเทศที่เขาไปทํางานหรือประกอบธุรกิจ 
วาลดลง เพ่ิมขึ้น หรือเทาเดิม เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ทั้งน้ี PERC สํารวจขอมูลชวงเดือนมกราคม ถึง
เดือนมีนาคม 2016 และตีพิมพวารสารในเดือนมีนาคม 2016 

การที่คาคะแนนลดลง นาจะเปนผลมาจากมุมมองการรับรูของ ผูตอบ
แบบสอบถามสะทอนวา การทุจริตยังมีอยูอยางแพรหลายในหนวยงานของรัฐ และองคกร ภาค
ประชาสังคมยังติดตามและตรวจสอบการทุจริตไดไมดีเทาที่ควร การมีขาวตาง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตที่

                                                 
19 เรื่องเดียวกัน. 
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เปดเผยออกมาน้ันไมไดเปนปญหามากนัก เพราะปญหาที่แทจริงอยูที่กระบวนการในการจัดการกับ
สถานการณการทุจริตที่เกิดขึ้น เน่ืองจากบุคคลที่กระทําการทุจริต สวนใหญกลับ ไมถูกลงโทษ 
สะทอนถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศ การใหสินบนเปนเรื่องที่คอนขางแพรหลาย และคนใน
ประเทศยังมีทัศนคติตอการใหสินบนวาเปนเรื่องปกติและยอมรับได 

สําหรับแหลงแหลงขอมูลที่เกิดขึ้นใหมในปน้ีเปนปแรก 1 แหลงขอมูล คือ Varieties of 
Democracy Project หรือ V–DEM เปนการวัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย  
การเลือกต้ัง เสรีภาพ เปดใหมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความเห็นพองตองกันของทุกฝาย 
นอกจากน้ี ยังดูพฤติกรรมการทุจริตในระบบการเมืองในระดับฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝาย
ตุลาการดวย และในอาเซียนมีการวัดเพียง 4 ประเทศคือ เมียนมาร ได 50 คะแนน ฟลิปปนส 36 
คะแนน ไทย 24 คะแนน และกัมพูชา 17 คะแนน19

20 
จะเห็นไดวา คะแนนตัวช้ีวัดมีทั้งดีขึ้นและแยลง แตโดยรวมแลวคะแนนของประเทศไทยปน้ี

ลดลงมาเพียง 3 คะแนนเทาน้ัน คือ จาก 38 คะแนน เหลือ 35 คะแนน แตเน่ืองจากมีหลายประเทศ 
ที่มีคะแนนเกาะกลุมอยูในชวงเดียวกัน จึงทําใหอันดับของประเทศตกลงจากเดิม หลายอันดับ 
ประกอบกับเมื่อป พ.ศ. 2559 ไดมีการเพ่ิมแหลงขอมูลที่ใชวัดอีก 1 แหลง คือ Varieties of 
Democracy (V–DEM) เปนการวัดความเปนประชาธิปไตย ซึ่งเปนหมวดที่วัดการทุจริต ในฝายนิติบัญญัติ 
บริหารและตุลาการ ซึ่งเปนตัวฉุดใหคาคะแนนของประเทศไทยลดลง 

เมื่อมองยอนกลับมาดูอันดับประเทศไทยกอนคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามา
ปฏิวัติ ภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทย เคยตกไปอยูอันดับที่ 102 ในป พ.ศ. 2556 (2013) 
ตอมาในป พ.ศ. 2557 (2014) อันดับดีขึ้นมาอยูที่อันดับ 85 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2558 (2015) ขยับขึ้นอยูที่
อันดับ 76 แตป พ.ศ. 2559 (2016) กลับตกไปอยูที่ อันดับ 101 การที่อันดับของประเทศไทยตกลงไป
เยอะในปน้ี เพราะมีหลายประเทศเกาะกลุมคะแนนอยูในชวงเดียวกัน สถานะประเทศไทยปน้ีก็
เชนเดียวกัน ประเทศที่มีคะแนนดีกวาประเทศไทยเกาะกลุมกันเยอะ ประเทศไทยเลยตกลงไปอยู
อันดับที่ 101 รัฐบาลจึงตองเรงสรางความโปรงใสใหมากข้ึน โดยเฉพาะ โครงการประมูลที่ยังไมคอย
โปรงใส ปหนาอันดับของประเทศไทยอาจจะกระเต้ืองกลับข้ึนมาก็ได ซึ่งปจจุบัน รัฐบาลเองก็ไมไดน่ิง
นอนใจ ยังคงเดินหนาแกไขปรับปรุงจุดออนที่มีอยู และพยายามพัฒนาทุกหนทางในการขจัดปญหา
การทุจริต เพ่ือสรางความโปรงใสใหมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ดี หากการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาลที่
แมจะมีการดําเนินการไปมากก็ตาม แตขาดการประชาสัมพันธที่ดี และขาดการสรางเสริมธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ ก็อาจจะทําใหเกิดประโยชนนอยกวาที่ควรจะเปน 

ในสวนของผูศึกษามีความสนใจในการที่จะศึกษาวิเคราะหของแหลงขอมูล WEF World 
Economic Forum (WEF) หรือ “สภาเศรษฐกิจโลก” ซึ่งกอต้ังขึ้นในป 1971 โดยนายเคลาส มารติน 
ชวาบ (Klaus Martin Schwab) มีสํานักงานใหญในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด WEF เปน
องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร โดยจะมุงเนนความรวมมือระหวางประเทศของผูนําภาครัฐและเอกชน  

                                                 
20 เรื่องเดียวกัน. 
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ทั้งทางดานการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคสังคม เพ่ือรวมกันพิจารณาประเด็นการพัฒนาของโลกภูมิภาค 
และภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งมีการจัดประชุม ทุกปที่เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอรแลนด20

21 
ในแตละป WEF หรือ “สภาเศรษฐกิจโลก” ไดเผยแพรรายงานวิจัยอยางตอเน่ือง ในหัวขอตาง ๆ 

เปนจํานวนมาก เชน รายงานการวัดอันดับความสามารถในการแขงขัน (Global Competitiveness 
Report) รายงานการพัฒนาและการเจริญเติบโต (The Inclusive Growth and Development 
Report) รายงานการรายงานความเสี่ยง–รายงานชองวางทางเพศ (Global Risk Report, Global 
Gender Gap Report) เปนตน แตองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: 
TI) เลือกที่จะนํารายงานวิจัยของสภาเศรษฐกิจโลกที่ช่ือวา “รายงานการวัดอันดับความสามารถ 
ในการแขงขัน (Global Competitiveness Report: GCR)” มาเพ่ือใชในการคํานวณดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI) ซึ่งมีความนาสนใจมาก 

รายงานการวัดอันดับความสามารถในการแขงขัน (Global Competitiveness Report: 
GCR) นําเสนอการวัดอันดับความสามารถทางการแขงขันผานตัวช้ีวัดที่เรียกวา Global Competitiveness 
Index (GCI) ซึ่ง GCI ไดรับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก เน่ืองจากสามารถใชเปนเครื่องมือ
วิเคราะหความสามารถและศักยภาพในการแขงขันของแตละประเทศได นอกจากน้ียังสามารถ
ช้ีใหเห็นถึงจุดแข็ง–จุดออนของแตละประเทศซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนเปนขอมูลประกอบ 
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทิศทางของนโยบายในภาคสวนตาง ๆ เพ่ือยกระดับ ความสามารถ 
ในการแขงขันได 

การจัดทํารายงานการวัดอันดับความสามารถในการแขงขัน ดําเนินการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ 
ผาน “แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร” (Executive Opinion Survey: EOS) ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมา
เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักธุรกิจตางประเทศ และนักธุรกิจภายในประเทศวา การประกอบธุรกิจ
ในประเทศเหลาน้ัน มีความสะดวก ระดับใด มีปจจัยใดบางที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการประกอบ
ธุรกิจ หลังจากน้ัน แบบสอบถามจะถูกนําไปวิเคราะห เพ่ือจัดทําดัชนีความสามารถทางการแขงขัน 
(GCI) ของแตละประเทศและรวบรวมไวในรายงานการวัดอันดับ ความสามารถในการแขงขัน (GCR) 

สําหรับคําถามเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตในแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร ที่องคกร
เพ่ือความโปรงใสนานาชาตินําคําตอบที่ไดจากหัวขอเหลาน้ีมาเพ่ือคิดคํานวณคาคะแนน CPI มีดังน้ี  

1) หัวขอ Irregular payment and bribes ถามวา “ในประเทศของคุณ เปนเรื่องปกติ
เพียงใดที่บริษัท จายเงินพิเศษโดยไมมีเอกสารอางอิง หรือจายสินบนที่เช่ือมโยงกับเรื่องตอไปน้ี คือ 
(1) การนําเขา–สงออก (2) สาธารณูปโภค เชน โทรศัพทและไฟฟา (3) การชําระภาษี (4) การทํา
สัญญาและการออกใบอนุญาต และ (5) ไดรับการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชนจากกระบวนการยุติธรรม”  

2) หัวขอ Diversion of public funds ถามวา “ในประเทศของคุณ การจายโอนเงินทุน
ของรัฐไปยังบริษัท บุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคลที่เปนผลมาจากการฉอราษฎรบังหลวงน้ัน เปนเรื่อง
ปกติเพียงใด”  

                                                 
21 ผูจัดการออนไลน, ดัชนีคอรรัปชัน CPI ป 59 ไทยวูบ! ตกไปอยูท่ี 101 จากเดิมท่ี 76, [ออนไลน], 25 มกราคม 
2560, แหลงท่ีมา: http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000008278  
[21 กรกฎาคม 2560]. 
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3) หัวขอ Public trust in politicians ถามวา “ในประเทศของคุณ คุณจะประเมิน
จริยธรรมของบริษัท (จริยธรรมในการติดตอกับเจาหนาที่รัฐ นักการเมือง และธุรกิจอ่ืน ๆ) อยางไร” 

ในการศึกษาดัชนีการรับรูการทุจริตสําหรับแหลงขอมูลน้ี พบวา มีหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทย คือ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เครือขายพันธมิตร  
เปนผูทําหนาที่จัดเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร (EOS) 

แนวทางการยกระดับคาคะแนน WEF กลุมเปาหมายที่เปนผูตอบแบบสอบถามของ
แหลงขอมูลน้ี คือ นักธุรกิจหรือนักลงทุนทั้งของประเทศไทย และตางประเทศซึ่งประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ดังน้ัน การยกระดับคาคะแนน CPI ของแหลงขอมูลน้ีจึงจําเปนตองสรางความรู 
ความเขาใจใหกับนักธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูในประเทศไทย ซึ่งการจัดใหมีฐานขอมูลของภาครัฐที่ดี 
และสามารถสื่อสารใหแกนักธุรกิจตางชาติ ยอมสงผลตอภาพลักษณของการบริหารงานภาครัฐที่
โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได รวมทั้งควรใหความสําคัญกับขอรองเรียนของนักธุรกิจที่เกิดจาก
การใหบริการภาครัฐหรือการเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่รัฐ และพยายามที่จะแกไขปญหา 
ขอรองเรียนใหสําเร็จลุลวงไปได เพ่ือแสดงความต้ังใจจริงของหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชันดังกลาวดวย 

 
3.2  เปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไกการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของ
ประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ เพื่อมาพัฒนาและประยุกตปรับใช กับบริบทของประเทศไทย 
(Benchmarking) 

ผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหา มาตรการหรือกลไกการแกไข
ปญหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส 
เพ่ือใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน ของแตละเรื่องเพ่ือนํามาปรับใชภายใตบริบทของประเทศไทย ดังน้ี 

3.2.1.  ประเทศอินโดนีเซีย 
3.2.1.1 ปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน 

ประเทศอินโดนีเซียเปนอีกประเทศหน่ึงที่มีปญหาการคอรรัปช่ันเรื้อรัง 
มาชานาน มีการสรางวัฒนธรรมการคอรรัปช่ันในหมูทหารและนักการเมือง จนทําใหนักลงทุนตางชาติ
ที่ตองการเขาไปลงทุน ในอินโดนีเซียตองเตรียมบวกคาตนทุนใตโตะเวลาติดตอทําธุรกิจในเกาะชวา 
แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ แตรัฐบาลที่เขามาใหมก็ดู
เหมือนวา ไมสามารถแกปญหาคอรรัปช่ัน ในประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาอยางประเทศ
อินโดนีเซียได ถึงแมประเทศอินโดนีเซียจะมีการจัดต้ัง “องคการปราบปรามคอรรัปช่ัน” หรือ 
Corruption Eradication Commission หรือที่เรียกกันทั่วไปวา KPK แตก็ดูเหมือนวา ยังไมสามารถ
แกปญหาการทุจริตได เน่ืองจากนักการเมืองบางกลุมยังคงปกปองผลประโยชนของตนเอง  
และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่ไดเขาไปแทรกแซงการทํางานขององคกรดังกลาว 
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ทั้งประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซียจึงเปนตัวอยางที่ดีที่สะทอนปญหาการฉอฉลอํานาจ 
หรือ Power Corrupt ของเหลาผูนําประเทศ21

22 
ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีภาพลักษณที่ไมดีตอประชาคมโลก 

ในแงของปญหาการทุจริต ทั้งน้ี ก็ไดมีความพยายามแกไขปญหาดังกลาวดวยความมีธรรมาภิบาล 
(Good Governance) นอกจากน้ี ประเทศอินโดนีเซียยังไดลงนามใหสัตยาบันเพ่ือรับรองการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations 
Convention against Corruption 2003: UNCAC) เปนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศสําหรับ 
การสราง ความรวมมือในการตอตานและปราบปรามการทุจริต เมื่อพิจารณาปญหาการทุจริตของ
ประเทศอินโดนีเซียก็ยังถือวาอยูในขั้นวิกฤตจึงตองมีการปฏิรูปโครงสรางของประเทศทั้งระบบเพ่ือ
แกปญหาดังกลาว ปจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีคะแนนดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ที่ดีขึ้น 
แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการแกไขปญหาการทุจริตอยางมีทิศทาง ดังน้ัน ควรนําบทเรียนของ
ประเทศอินโดนีเซียมาเรียนรูและมาประยุกตใชสําหรับการจัดแนวทางแกไขปญหาการทุจริตของ
ประเทศไทย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการแกปญหาทุจริตของไทย 

3.2.1.2 องคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตของอินโดนีเซีย 
ป พ.ศ. 2513 ประเทศอินโดนีเซียไดกอต้ังองคกรปองกันและปราบปราบ

การทุจริตขึ้นโดยประธานาธิบดี ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดมีการตรากฎหมายการจัดการทุจริต (Law 
Regarding the Eradication of Criminal Acts of Corruption) ซึ่งเปนกฎหมายใหอํานาจตํารวจ
และอัยการในการปราบปรามคดีทุจริต จากน้ันในป พ.ศ. 2545 ไดมีการตรากฎหมายคณะมนตรี  
การจัดการทุจริต (Law on the Commission to Eradicate Criminal Act of Corruption)  
เพ่ือจัดต้ังองคกรที่มีช่ือวา องคกรตานคอรรัปช่ันอินโดนีเซีย หรือสํานักงาน ป.ป.ช. อินโดนีเซีย หรือ 
Corruption Eradication Commission (KPK)23 สาระสําคัญการทําหนาที่ของ KPK มีดังตอไปน้ี 

1) ประสานกับองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายสําหรับการกําจัดการทุจริต 
2) ดําเนินการสืบสวนสอบสวน การกลาวโทษ และการฟองคดีทุจริต 
3) ปองกันการกระทําอันเปนการทุจริต 
4) ติดตามตรวจสอบสภาวะความมีธรรมาภิบาลของรัฐ 
นอกจากน้ี KPK ไดการกําหนดสายงาน จํานวน 4 สายงานเพ่ือทําหนาที่

แตละดาน ดังตอไปน้ี 
สายงานที่ 1 การปองกัน มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบความมั่งค่ังของ

เจาหนาที่รัฐ การใหความรูดานการปองกันการทุจริตตอสาธารณะ การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
สายงานที่ 2 การดําเนินการตามกฎหมาย มีภารกิจเกี่ยวกับการสืบสวน

สอบสวน การกลาวโทษ และการฟองคดีทุจริต 

                                                 
22 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ปญหาการคอรรัปชันของกลุมประเทศอาเซียน, บทความวิชาการ, 
[ออนไลน], ธันวาคม 2559, แหลงท่ีมา: http://library2.parliament.go.th/ebook/content–
issue/2559/hi2559–095.pdf [21 กรกฎาคม 2560]. 
23 สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (ส.ก.ว.), ASEAN Watch: อินโดนีเซีย, [ออนไลน], 16–31 พฤษภาคม 2560, 
แหลงท่ีมา: http://aseanwatch.org/2017/06/06/อินโดนีเซีย–16–31–พ–ค/. 
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สายงานที่ 3 การจัดการขอมูล มีภารกิจเกี่ยวกับการประมวลขอมูล  
การสนับสนุนเครือขายระหวางคณะมนตรีการจัดการทุจริตกับสถาบันตาง ๆ  

สายงานที่ 4 การตรวจสอบภายในและการรับเรื่องรองเรียน  
3.2.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ

อินโดนีเซีย 
กฎหมายที่สําคัญมี  2 ฉบับ คือ กฎหมายการจัดการทุจริต โดย

สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายที่ใหอํานาจตํารวจและอัยการในการปราบปรามคดีทุจริต 
และยังเปนการกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษที่เช่ือมโยงกับประมวลกฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษ
ในเรื่องการทุจริตอยูแลว สวนกฎหมายอีกฉบับ คือ พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงอินโดนีเซีย (Law on the Commission to Eradicate Criminal Act of Corruption)  
ซึ่งประกอบดวย 

1) กําหนดใหบุคคลที่ ใหของขวัญหรือสัญญาที่จะใหของขวัญแก
เจาหนาที่ของรัฐเพ่ือจูงใจใหมีกระทําทุจริตในตําแหนงหนาที่ มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และมีโทษปรับ
เปนเงินไมเกิน 150 ลานรูเปยห 

2) กําหนดใหการดําเนินคดีทุจริตในศาลยุติธรรมตองอยูในลําดับ
ความสําคัญกอนคดีอ่ืน 

3) กําหนดใหเจาหนาที่ผูสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการ และผูพิพากษา
สามารถเรียกรายการธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารเพ่ือประกอบการพิจารณาคดี 

4) กําหนดใหมีการใชอํานาจตามกฎหมายน้ีในการเปด การตรวจสอบ 
หรือการยึดจดหมาย/พัสดุ รวมทั้งใหดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับการติดตอทางโทรคมนาคม 
หากมีขอสงสัยวา การติดตอสื่อสารดังกลาวน้ีมีความเช่ือมโยงหรือเกี่ยวของกับการทุจริต 

5) คณะมนตรีการจัดการทุจริตมีอํานาจหนาที่ในการดักฟงการสื่อสาร
และบันทึกการสนทนา การหามมิใหบุคคลเดินทางไปตางประเทศ การเรียกขอมูลทางการเงินจาก
สถาบันการเงิน การอายัดบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินของผูตองหา จําเลย หรือฝายตาง ๆ  
ที่เก่ียวของ การสั่งใหบุคคลยุติการทํางานช่ัวคราว การเรียกขอมูลดานความมั่งคั่งและดานภาษีจาก
องคกรที่เกี่ยวของ การขอความชวยเหลือจากตํารวจสากล หรือองคกรที่เกี่ยวของในการแสวงหา  
การจับกุม การยึดทรัพยสินในตางประเทศ รวมทั้งการขอความรวมมือจากตํารวจอินโดนีเซียในการ
จับกุม การยึดทรัพยสินในคดีทุจริต 

6) กําหนดใหมีศาลคดีทุจริตเพ่ือดําเนินคดีที่เสนอมาจากคณะมนตรี 
การจัดการทุจริต 

นอกจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับในขางตนแลว อินโดนีเซียมีการตรากฎหมาย
ขึ้นมาสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตอีกหลายฉบับ เชน กฎหมายการคุมครองพยาน 
และเหย่ือเพ่ือเปนการคุมครองพยาน หรือกฎหมายที่หามมิใหพนักงานอัยการไปมีกิจกรรมที่กระทบ
ตออํานาจหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม เชน การเปนพนักงานขององคกรเอกชน เปนตน  

นอกจากน้ี จะเห็นวา ประเทศอินโดนีเซียประสบความสําเร็จในการตอสูกับ 
การทุจริต ทั้งที่เร่ิมจากสภาพแวดลอมที่ไมเอ้ืออํานวย คือ สังคมมีธรรมาภิบาลตํ่ามาก ในชวงป 



28 

 

2538–2542 ผลการสํารวจวาดวยดัชนีช้ีวัดความโปรงใส ที่เรียกวา Corruption Perception Index 
จัดใหอินโดนีเซียอยูรั้งทาย ในขณะที่ปจจุบันกาวกระโดดมาอยูที่อันดับ 88 จาก 161 ประเทศทั่วโลก 
มีพัฒนาการที่ดีอยางตอเน่ือง กลายเปนกรณีตัวอยางที่นานาชาติใหความสนใจ และถูกยกยอง 
อยางกวางขวาง จากนานาประเทศ จนทําใหคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของอินโดนีเซียที่ช่ือ 
Komisi Pemberantasan Korupsi หรือ KPK ไดรางวัลแมกไซไซในป 2556 นอกจากน้ัน KPK  
ยังไดรับการโหวตจากประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายปติดตอกันใหเปนองคกรสาธารณะที่นาเช่ือถือ
ศรัทธามากที่สุด พรอมกับมีผลการทํางานดีที่สุดดวย 

องคกร KPK หรือ สํานักงาน ป.ป.ช.แหงประเทศอินโดนีเซียเพ่ิงกอต้ังขึ้นใน ป พ.ศ. 
2546 โดยแรงผลักดันจากการกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการเติบโตของ ภาคประชาสังคม
ภายหลังการสิ้นสุดของระบอบเผด็จการทหารของ นายพลซูฮารโต ที่ปกครองประเทศยาวนานถึง 32 ป 
และขึ้นช่ือวาเปนหน่ึงในระบอบที่มีการทุจริตมากที่สุดในเอเชีย โดยประธานาธิบดีซูฮารโต  
รวมศูนยอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเขาหาตัวเอง และใชอํานาจน้ีแจกจายผลประโยชน
ใหกับครอบครัว พวกพองนายพลในกองทัพ เพ่ือนฝูงนักธุรกิจ และขาราชการระดับสูงในเครือขาย  
ทําใหภายใตอํานาจซูฮารโต อินโดนีเซียกลายเปนสังคมปดที่ขาดความโปรงใส เต็มไปดวยการใชเสน
สายและระบบอุปถัมภ การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ และการปดกั้นสื่อ 

เมื่อระบอบน้ีสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2541 จึงเกิดแรงผลักทั้งจากภายในและภายนอก 
ที่จะสรางสังคมที่โปรงใสปราศจากการผูกขาดอํานาจ ทั้งน้ี วาระทางสังคม 2 ประการไดถูกผลักดันไป
ควบคูกัน คือ การสรางประชาธิปไตยและการขจัดคอรรัปชัน ภารกิจของ KPK เมื่อเริ่มกอต้ังน้ัน มีแรง
เสียดทานสูง เพราะตองเผชิญกับมรดกตกทอดจากระบอบอุปถัมภแบบเผด็จการของซูฮารโต ที่ฝงรากลึก
ในเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม บวกกับการเปนองคกรเกิดใหม 

ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวามีปจจัยสําคัญ 5 ประการที่ทําให KPK ทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง คือ (1) การออกแบบในเชิงสถาบันที่รอบคอบรัดกุม (2) ขีดความสามารถ
ของบุคลากรและทรัพยากร (3) ความเปนอิสระและเปนกลาง (4) แรงสนับสนุนจากสื่อและ 
ประชาสังคม (5) บรรยากาศประชาธิปไตย 

ในแงการออกแบบ KPK ยึดตัวแบบของฮองกงที่ใหขอบเขตอํานาจหนาที่ ปปช. 
อยางกวางขวาง คือ มีอํานาจในการปองกัน สืบสวนสอบสวน และฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนาที่รัฐ
ไดทุกองคกรโดยตรง ยกเวนบุคลากรกองทัพที่ KPK สืบสวนสอบสวนไดแตฟองรองไมได เหตุผลที่ 
KPK ถูกออกแบบใหมีอํานาจฟองคดีไดเพราะอัยการถูกมองวาขาดความสามารถและความเปนกลาง
ในการทําคดีคอรรัปชัน 

แตที่สําคัญคือ KPK ถูกออกแบบอยางรัดกุมและยึดโยงกับประชาชน คือ เริ่มจาก
ประธานาธิบดีต้ังกรรมการคัดสรรที่ประกอบดวยตัวแทนจากภาคประชาสังคมและภาครัฐผสมกัน 
กรรมการคัดสรรน้ีมีหนาที่เสนอช่ือผูสมควรไดรับตําแหนง 10 คน สงใหรัฐสภาที่มาจากการเลือกต้ัง
รับรองและคัดกรองเหลือ 5 คน โดยกรรมการทั้ง 5 คน อยูไดไมเกิน 2 วาระ วาระละ 4 ป จะเห็นวา
กระบวนการสรรหากรรมการ KPK มีที่มาทั้งจากฝายบริหารและนิติบัญญัติที่โยงกับประชาชน  
และภาคประชาสังคม จึงทําใหมีความชอบธรรมสูง 
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ที่กลาวมาน้ีเปนปจจัยเพียงบางสวนที่ทําใหการทําหนาที่ปราบปรามการทุจริตของ 
KPK แหงประเทศอินโดนีเซียเปนที่ยอมรับและประสบผลสําเร็จ23

24 
3.2.2.  ประเทศฟลิปปนส24

25 
3.2.2.1 สภาพปญหาทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศฟลิปปนส 

ประเทศฟลิปปนสนับเปนประเทศที่มีปญหาการทุจริตรุนแรงโดยเฉพาะ
การทุจริตของอดีตกลุมผูนําประเทศที่คอรรัปช่ันจนกระทั่งบอนทําลายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศฟลิปปนสเปนอยางมาก จากประเทศที่คาดหมายวานาจะพัฒนาไดเร็วที่สุดหลังสงครามโลก
ครั้ งที่  2 สงบลง แตกลับกลายเปนวา ประเทศฟลิปปนส เปนประเทศที่ พัฒนาได เ ช่ืองชา  
อันเน่ืองมาจากการทุจริตของหนวยงานภาครัฐจํานวนมากน่ันเอง25

26 
สาเหตุสําคัญของการทุจริตในประเทศฟลิปปนส ไดแก ปญหาการโกง

การเลือกต้ังรัฐสภาและสิทธิพิเศษ การประเมินรายไดและเงินสะสม สํานักงานผูตรวจการแผนดินได
เปดเผยวาปญหาการโกงการเลือกต้ังทําใหรัฐบาลฟลิปปนสสูญเสียเงินและสินทรัพยในการทุจริต
หลายพันลานเปโซ สําหรับกลยุทธที่ใชตอสูกับการคอรรัปช่ันในการเลือกต้ังมีวิธีการ คือ นําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลการเลือกต้ัง ต้ังกลุมพลเมืองประชาชนเขามาจับตา และรณรงค
ใหขอมูลแกผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ มีการเขมงวดกับผูลงสมัคร มีระบบการรายงาน
พฤติกรรมของเจาหนาที่เลือกต้ัง สําหรับการแกปญหาการคอรรัปช่ันเกี่ยวกับรายไดและเงินสะสมมี
วิธีการ คือ เพ่ิมอํานาจใหแกคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินภาษียอนหลัง และลดขั้นตอน 
การจัดเก็บภาษี 

รัฐบาลฟลิปปนสกําลังกําหนดแผนปฏิบัติการสรางความโปรงใสและ 
ธรรมาภิบาล การตอตานการทุจริต โดยเนนการปฏิบัติงานอยางเปดเผย โปรงใส พรอมรับผิด และมี
สวนรวมในการปกครอง โครงการที่รัฐบาลกําลังริเร่ิมใหม ไดแก กฎบัตรของพลเมือง กฎหมายจัดซื้อ
จัดจาง การเลือกต้ังระบบอัตโนมัติ ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีการเสริมสรางความโปรงใสในสวนงาน
ราชการพลเรือนของฟลิปปนส การทํางานราชการของฟลิปปนสจะเปนการทํางานบนพ้ืนฐาน 
ความเช่ือมั่นของประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่จะตองมีความพรอมรับผิดตลอดเวลา ใหบริการ
ประชาชนดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ยุติธรรม ซึ่งคําวาความพรอมรับผิด หมายถึง การยอมรับ 
หลักมาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุดของรัฐและมีหนาที่ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่สามารถวัดผลได 
โดยมีการประกาศนโยบายของรัฐเพ่ือสงเสริมความซื่อสัตยในราชการ มีการสรางแนวทางปฏิบัติที่เนน
การปองกันการรับสินบนและการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งมีการสงเสริมความโปรงใสในแตละ
หนวยงาน โดยใหมีขั้นตอนการนําไปใชที่งาย เพ่ือชวยลดปญหาการรองเรียน 
  

                                                 
24 กรุงเทพธุรกิจ, KPK:(1), [ออนไลน], 2559, แหลงท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637029. 
25 โชคสุข  กรกิตติชัย, ปญหาการคอรรัปชันของกลุมประเทศอาเซียน, [ออนไลน], ธันวาคม 2559, แหลงท่ีมา: 
http://library2.parliament.go.th/ebook/content–issue/2559/hi2559–095.pdf [19 กรกฎาคม 2560]. 
26 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ปญหาการคอรรัปชันของกลุมประเทศอาเซียน, อางแลว. 
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3.2.2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตของประเทศฟลิปปนสใน
แตละดาน ดังน้ี  

1) ดานการบริการ  
1.1) สร าง เส ริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศฟลิปปนส  

โดยการอํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจ ใหมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ทั้งใน
สวนกลางและสวนทองถิ่น โดยใชระบบ Electronic Business Name Registration System 
(eBNRS) ในการ ขออนุญาตประกอบธุรกิจจัดต้ังบริษัท ซึ่งต้ังเปาหมายจะใชเวลาในการขออนุญาต
เหลือ 1 สัปดาห  

1.2) ดําเนินการพัฒนาระบบ National Business Registry 
Database ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลการจดทะเบียนบริษัทรวมระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของ
ฟลิปปนส อาทิ กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม คณะกรรมการหลักทรัพยและหนวยงานทองถิ่น  

1.3) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคเพ่ืออํานวย
ความสะดวกดานการคาและการลงทุน  

2) ดานการมีสวนรวมและความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  
2.1) สนับสนุนการมีสวนรวมการเปนหุนสวนของภาคเอกชน  

ผาน ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือระดมทุนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาค การทองเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตร  
และโครงสรางพ้ืนฐาน  

2.2) ลดเง่ือนไขที่จะเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจในฟลิปปนส  
เพ่ือกระตุน การลงทุน และการคา โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและการสงออก  

2.3) สงเสริมกระบวนการปรับโครงสรางองคกรบริษัท โดยริเริ่มใช
การปรับโครงสรางองคกรแบบรวมประชุมตกลงกันกอน โดยลูกหน้ี เจาหน้ี และผูมีสวนเกี่ยวของจะ
ประชุมตกลงและจัดทําแผนฟนฟูกิจการรวมกันกอน ตลอดจนจัดใหมีระบบควบคุมวิชาชีพผูพิทักษทรัพย 

3) ดานความโปรงใส  
มีการบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงาน  

และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการทุจริตในการทํางานอยางเครงครัด  
4) ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยทําการ
เช่ือมโยงเครือขายทางอิเล็กทรอนิกสใหเช่ือมตอกัน 

ประเทศฟลิปปนสเคยมีภาพลักษณการทุจริตแยที่สุดพอ ๆ กับอินโดนีเซีย  
แตในชวง 2–3 ปที่ผานมา ประเทศฟลิปปนสสามารถพัฒนาภาพลักษณของการทุจริตใหดีขึ้นอยาง 
ผิดหูผิดตา โดยสามารถเพ่ิมระดับความโปรงใส หรือลดระดับภาพลักษณการทุจริต ข้ึนจากเดิมที่เคย
อยูเกิน 100 มาอยูลําดับที่ 94 ในป 2013 อยางไรก็ดีสภาวะการทุจริตในประเทศฟลิปปนสยังคงอยู
ในระดับที่นาเปนหวงมาก ๆ ทั้ง ๆ ที่ประเทศฟลิปปนสมีกฎหมายตอตานการทุจริตที่ละเอียดลึกซึ้ง
ครอบคลุมมาเปนเวลานานแลว กฎหมายที่วาน้ี คือ กฎหมายวาดวยการใหสินบนและการทุจริต
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ประเภทอ่ืน ๆ หรือที่เรียกวา Republic Act No. 3019 Anti–Graft and Corrupt Practices Act 
ซึ่งใชมาต้ังแตเดือนสิงหาคม ค.ศ.1 960 (พ.ศ. 2503) 

ตอมาเมื่อ ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ประเทศฟลิปปนสออกกฎหมายวาดวย
ผูตรวจการแผนดินที่มีช่ือวา Ombudsman Act of 1989 (Republic Act No. 6770) กฎหมายฉบับน้ี 
ใหอํานาจประธานาธิบดีในการแตงต้ังผูตรวจการแผนดินในสํานักงานผูตรวจการแผนดินซึ่งจะเปน
หนวยงานอิสระ อํานาจของผูตรวจการแผนดินของฟลิปปนสมีสูงมาก สามารถไตสวนพิจารณา
ความผิดขอบเจาหนาที่รัฐทุกระดับและสงฟองเองได ขอแตกตางที่สําคัญสําหรับการทํางานของ
ผูตรวจการแผนดินของฟลิปปนส และประธานองคกรตอตานการทุจริตของเขตเศรษฐกิจและประเทศอ่ืน 
เชน ฮองกง มาเลเซีย อยูตรงที่ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับคอยควบคุมดูอีกทีและ
ผูตรวจการแผนดินเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดเพียงผูเดียว26

27 
3.2.3.  ประเทศไทย 

3.2.3.1 สภาพปญหาทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศไทย 
ปญหาการทุจริตในประเทศไทยเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาชานานและ 

สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง แมปจจุบันในหลาย ๆ รัฐบาลที่ผานมาจะไดพยายาม
แกไขปญหาดังกลาว โดยไดกําหนดปญหาการทุจริตใหอยูในแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย หรือมีการกําหนดแนวทางแกไขปญหาการทุจริตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับตาง ๆ แตทั้งน้ีการแกไขปญหาคอรัปช่ันก็ยังไมเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง  
อีกทั้งยังไดทวี ความรุนแรงและมีความซับซอน ยากตอการตรวจสอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเชิงพ้ืนที่
และเชิงพฤติการณ ซึ่งในตางประเทศเองก็ลวนมีแนวโนมการเกิดการทุจริตมากข้ึน ในแตละประเทศ
จึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวทั้งน้ีรวมถึงประเทศไทยดวย 

3.2.3.2 องคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย 
ในประเทศไทยมีองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตอยู 2 หนวยงาน 

คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งมีบทบาท 
อํานาจหนาที่ ดังน้ี 

สํานักงาน ป.ป.ช. เปนองคกรอิสระที่จัด ต้ังขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 250 (3) ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี 
อํานาจหนาที่เฉพาะไตสวนและวินิจฉัยการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐดํารงตําแหนงต้ังแต
ผูบริหารระดับสูง หรือขาราชการที่ดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวย
ผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการใน
ระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
หรือที่กระทําความผิด ในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย จึงสงผลใหการ
กระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูบริหารระดับสูงและขาราชการที่ดํารง
                                                 
27 ISANEWS, พลิกแฟมวิจัย “ศ.เมธี”เทียบแนวทางปราบทุจริตในเอเชีย–ป.ป.ช., [ออนไลน], 14 กันยายน 2557, 
แหลงท่ีมา: https://www.isranews.org/isranews–scoop/32873–matee_777_01.html [26 กรกฎาคม 2560]. 
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ตําแหนงตํ่ากวาผูอํานวยการกอง ไมอยูในอํานาจของ ป.ป.ช. และยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ 
กระทรวงยุติธรรมจึงไดปรับปรุง รางกฎหมายที่ไดเสนอใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรี
ก็ไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบเปน
กฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการ ของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2551 เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ท. มีฐานะเทียบเทากรมและเปนกลไกของ 
ฝายบริหาร ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝายบริหาร ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 เดิม
สํานักงาน ป.ป.ท. สังกัดภายใตกระทรวงยุติธรรม ตอมาในเดือนเมษายน 2559 ไดแยกออกจาก
กระทรวงยุติธรรม และเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารงตําแหนงตํ่ากวา
ผูอํานวยการกอง จากอํานาจหนาที่ดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ท. จึงมีบทบาทเปนองคกรหลักของ 
ฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยเปนศูนยกลางทั้งดานการปองกัน การปราบปราม 
และ การประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดในการดําเนินตามนโยบายรัฐบาล
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการเพ่ือใหการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในฝายบริหารสามารถบูรณาการในการดําเนินการระหวางหนวยงานตาง ๆ 
ใหบังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลมาตรการหรือกลไกการขับเคลื่อนการตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันของประเทศอ่ืน ๆ กับประเทศไทยจะเห็นไดวา ทั้งประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส 
และประเทศไทยตามขอมูลตารางดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  คะแนนของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนในระดับอาเซียน 
 
ลําดับ ป 2558 คะแนน ป 2559 คะแนน 

1 Singapore 85 Singapore 84 
2 Malaysia 50 Brunei 58 
3 Thailand 38 Malaysia 49 
4 Indonesia 36 Indonesia 37 
5 Philippines 35 Philippines 35 
   Thailand 35 
6 Vietnam 31   

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา คาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศ

อินโดนีเซีย และประเทศฟลิปปนส มีผลของคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ันในป พ.ศ. 2558 ตํ่ากวา
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ประเทศไทย แตพอมาในป พ.ศ. 2559 กลับมีคะแนนคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ันดีกวาประเทศไทย 
ทั้งน้ีผูศึกษาเห็นวา แหลงการประเมินในป พ.ศ. 2558 มีเพียง 8 แหลงประเมิน แตในป พ.ศ. 2559 
ไดเพ่ิมแหลงประเมินขึ้นเปน 9 แหลงประเมิน โดยแหลงประเมินที่เพ่ิมข้ึนเปนแหลงดัชนีการประเมิน
ที่ใชประเมินสถานการณที่เกี่ยวของกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประเทศ ในอาเซียนใช
แหลงดัชนีน้ีในการประเมิน 5 ประเทศ ประเทศที่ไดรับคะแนนในแหลงการประเมินน้ีมากที่สุด 3 
ลําดับแรก คือ (1) ภูฏาน (2) ไตหวันและเมียนมาร และ (3) ติมอรเลสเต ซึ่งแสดงใหเห็นวา คะแนนที่
ลดลงสวนหน่ึงของประเทศไทยเกี่ยวของกับระดับการรับรูในเรื่องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในสายตานานาชาติ ซึ่งปรากฏในบทวิเคราะหที่เกี่ยวของกับประเทศไทย ในรายงานของ
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) อยางชัดเจน  

นอกจากการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปญหา มาตรการ หรือกลไกการแกไขปญหาของ
หนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฟลปปนสขางตนแลว ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนและการไตสวนขอเท็จจริงของ
สํานักงาน ป.ป.ท. ก็ นับเปนกลไกของภาครัฐอีกชองทางหน่ึงที่ชวยเสริมกลไกของรัฐบาล 
ในการขับเคลื่อนมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือหากมีกรณีที่สื่อมวลชน มีการ 
ลงขาวดานการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ท. เห็นวานาสนใจและมีความสําคัญตอสังคม เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก็สามารถสั่งการใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงได  

ซึ่งปจจุบันเราตองยอมรับวาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีบทบาทตอ
ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เชน มีการใชคอมพิวเตอรในการทํางานใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบคน
ขอมูล หรือรับ–สงขอมูลระหวางกัน ตลอดจนการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile phone) หรือ
โทรศัพทในการติดตอสื่อสารองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในองคกร เชน งานดานการบริหาร การจัดการ และการปฏิบัติการ ทําใหชีวิตความเปนอยู  
ในปจจุบันลวนมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตาง ๆ มากมาย ทุกวันน้ี 
วิธีการสื่อสารของเราน้ันดูเหมือนจะไมใชแคการโทรศัพทหากันอีกตอไป แตกลายเปนการสงขอความ
ผานทางเครือขายสังคมออนไลน หรือที่เรียกวา Social Network น่ันเอง ซึ่งแนวโนมความนิยมใช 
Social Network ทําใหเห็นวาสิ่งน้ีจะกลายเปนสื่อหลักในการสื่อสารอยางแนนอน เรียกวาเปน  
“ยุคของการแพรหลายทางสังคมออนไลน (Social Ubiquity)” จากสถานการณขางตนทําให
ประชาชนทุกชนช้ัน ทุกชวงอายุ มีความคุนชินกับการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมากขึ้น อีกทั้ง
ประชาชนตาง ๆ สามารถใชเทคโนโลยีเหลาน้ีในการปกปองชีวิตและทรัพยสินของตน โดยการใช
โทรศัพทมือถือบันทึกภาพหรือวีดีโอที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน เพ่ือใชเปน
พยานหลักฐานยืนยันการกระทําผิดตาง ๆ ซึ่งสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการแจงเหตุให
เจาหนาที่รัฐทราบ ไมวาจะเปนชองทางของเฟสบุก (facebook) ไลน (Line) ทวิตเตอร (Twitter) 
หรือไอจี (IG) เปนตน จนสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
ไดเชนเดียวกัน ดังเชนตัวอยางคดีที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติไดดําเนินการ 
และเปนคดีที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนกรณีที่มี 
การเผยแพรคลิปวีดีโอที่เจาหนาที่เทศกิจเรียกรับเงินจากชาวตางชาติโดยมิชอบผานทางสื่อสังคม
ออนไลนอยางแพรหลาย  
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คดีน้ีสํานักงาน ป.ป.ท. มีการดําเนินการภายในระยะเวลาที่สั้นมาก ซึ่งมีผูเสียหายเปน
ชาวตางชาติ ซึ่งเดินทางเขามาในประเทศไทยช่ัวคราวเพ่ือทองเที่ยว ถูกเรียกรับเงินโดยไมชอบดวย
กฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ท. ไดเชิญชาวตางชาติซึ่งเปนผูเสียหายเขามาใหขอเท็จจริงเบ้ืองตน จากน้ัน 
คณะพนักงาน ป.ป.ท. ไดมีการวางแผนคดีรวมกันวาจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงอยางไร  
เพ่ือนําคดีดังกลาวเขาสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงใหเร็วที่สุด เน่ืองจากผูเสียหายดังกลาวจะตอง
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยในชวงเชาของวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งนับระยะเวลา 
ในการดําเนินการทุกอยางเพ่ือใหเขาสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงเพียง 3 วันทําการเทาน้ัน คือ
วันที่ 22, 23 และ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งเปนระยะเวลาที่กระช้ันชิด จนสุดทาย สํานวนคดีเรื่องน้ี  
ก็สามารถจัดทํารายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน เสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 และเสนอใหต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง นอกจากน้ี ยังไดมีการ
ติดตอประสานงานไปยังอัยการพิเศษแผนกคดีทุจริต เพ่ือขอใหดําเนินการสืบพยานลวงหนาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 237 ทวิ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เน่ืองจาก
ผูเสียหายชาวตางชาติตองเดินทางกลับประเทศในชวงเชาของวันที่ 25 มีนาคม 2559 เปนการ
ดําเนินการภายใตกรอบระยะเวลาที่จํากัดมาก แตมีประสิทธิภาพ ปจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได
พิจารณาช้ีมูล ขณะน้ีอยูระหวางสงสํานวนไปใหพนักงานอัยการดําเนินการสงฟองตอศาลตอไป 

ซึ่งในสวนน้ี การดําเนินการของสํานักงาน ป.ป.ท. อาจจะเปนกลไกเล็ก ๆ ที่จะจุดประเด็น
ในการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือทราบถึงปญหา และเพ่ือใหมีการควบคุม
กํากับดูแลและปองกันไมใหเกิดปญหาการทุจริตดังกลาวอีกในอนาคต รวมถึงสรางจิตสํานึก จริยธรรม 
ดานความซื่อสัตยสุจริตของเจาหนาที่ รัฐใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือสงเสริม
ภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐของประเทศไทย ใหทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยใช 
หลักธรรมาภิบาล และการประชาสัมพันธการทํางานของภาครัฐในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางตอเน่ือง อีกทั้ง การกําหนดบทลงโทษใหเด็ดขาดกรณีที่
เจาหนาที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบดวยกฎหมาย ก็จะสามารถปองกันไมใหเจาหนาที่รัฐใชอํานาจ 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สถานการณการทุจริตในภาพรวม 

จากการศึกษา จะเห็นวาการจัดการปญหาทุจริตภายในกลุมอาเซียนสามารถจําแนกออก
เปนได 3 กลุมใหญ ๆ กลาวคือ  

กลุมที่ 1 มีการจัดการปญหาคอรรัปชันในระดับดีมากถึงดี สามารถควบคุมปญหาการทุจริต
ไมใหลุกลามรายแรงตอประเทศได ประเทศดังกลาว ไดแก สิงคโปร คาคะแนน CPI ลาสุด ป 2016 
เทากับ 84 คะแนน จาก 100 บรูไน ได 58 คะแนน และมาเลเซีย ได 49 คะแนน 

กลุมที่ 2 คือ กลุมกลาง ๆ มีการจัดการปญหาคอรรัปชันในระดับพอใช มีการวางโครงสราง
การปองกันปญหาไวตามมาตรฐานสากล แตยังออนแอในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย ตีความกันวุนวาย 
จนทําใหการแกปญหาขาดความชัดเจน ไรทิศทาง ซึ่งไดแก ประเทศฟลิปปนส คาคะแนน CPI ป 
2016 เทากับ 35 คะแนน ประเทศอินโดนีเซีย ได 37 คะแนน และประเทศไทย ได 35 คะแนน  
โดยกลุมน้ี ประเทศที่นาสนใจในแงของการยกระดับการจัดการปญหาคอรรัปชัน คือ อินโดนีเซีย 
เน่ืองจากคาคะแนน CPI อินโดนีเซียในรอบ 5 ปดีข้ึนเรื่อย ๆ จากป 2012 ที่ไดคะแนน 32 คะแนน 
(นอยกวาประเทศไทยซึ่งปน้ันได 37 คะแนน) จนกระทั่งป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนปที่ประกาศผลลาสุดได 
37 คะแนน (ประเทศไทยลดลงเหลือ 35 คะแนน) 28 

 

ตาราง 2  แสดงคาคะแนน Corruption Perception Index ภูมิภาคอาเซียนยอนหลงั 5 ป 
 

 
                                                 
28 THAIPUBLICA, อาเซียนกับการจัดการปญหาคอรรัปชัน, [ออนไลน], 21 มีนาคม 2560, แหลงท่ีมา:  
https://thaipublica.org/2017/03/hesse004–87/. 
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ปจจัยที่ทําใหคาคะแนนความโปรงใสของประเทศอินโดนีเซียดีขึ้น คือ การรวมแรงรวมใจกัน
หลายฝาย ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาสังคม โดยมี KPK หรือ สํานักงาน ป.ป.ช. 
อินโดนีเซียเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแกไขปญหา 

สําหรับประเทศฟลิปปนสน้ัน เดิมคะแนน CPI เหมือนจะดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยป 2014 ได
คะแนนสูงสุด 38 คะแนน แตหลังจากน้ันคอย ๆ รวงลงมาเหลือ 35 คะแนน ฟลิปปนสขึ้นช่ือเรื่อง
ความเขมแข็งเอาจริงเอาจังของภาคประชาชน ขณะที่สื่อมวลชนสายสืบสวนสอบสวน (Investigative 
Journalist) ก็เปน “เสาหลัก” สําคัญในการตอตานคอรรัปชันแบบกัดไมปลอย แตประเทศฟลิปปนส
ก็ยังเผชิญปญหาเรื่องคอรรัปชันที่ยังแกกันไมตก โดยเฉพาะปญหาการทุจริตในการเมืองทองถิ่น 
รวมถึงการผูกขาดอํานาจของตระกูลการเมือง (Political Dynasty) 

กลุมที่ 3 ซึ่งเปนกลุมสุดทาย มีจํานวนมากที่สุด กลุมน้ีมีปญหาการทุจริตในระดับรุนแรง 
โดยโครงสรางจัดการปญหาคอรรัปชันยังขาดความชัดเจน ออนแอ รวมทั้งถูกอิทธิพลของโครงสราง
สวนบนแทรกแซงตลอด ประกอบดวย ประเทศเวียดนาม (CPI 33 คะแนน) ประเทศเมียนมาร  
(CPI 28 คะแนน) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (CPI 30 คะแนน) ประเทศติมอร 
(CPI 35 คะแนน) และประเทศกัมพูชา (CPI 21 คะแนน) ทั้ง 5 ประเทศน้ี มีโครงสรางทางการเมืองที่
ผูกขาดโดยพรรคการเมืองหรือคนกลุมใดกลุมหน่ึง28

29 
นอกจากน้ีผูศึกษายังพบวาการตอตานการทุจริตของประเทศอินโดนีเซียและประเทศ

ฟลิปปนสที่ประสบความสําเร็จและเปนที่กลาวถึงอยางมากในระดับนานาชาติเน่ืองจากมีการนําเอา
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมหรือสนับสนุนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 

ประเทศอินโดนีเซีย: ภายหลังจากการจัดต้ังองคกรกําจัดคอรรัปช่ันของอินโดนีเซีย (KPK) 
ในป 2002 ที่มีกรณีการสืบสวนสอบสวน 236 คดีในเวลา 10 ป ทุกคดีประสบความสําเร็จ มีการ
จับกุมขาราชการระดับสูง นักการเมือง ซีอีโอ ผูพิพากษา และเจาหนาที่ตํารวจระดับสูงประมาณ 400 คน 
จะเห็นวาการคอรรัปช่ันเปนเรื่องที่แกไขยาก แตประเทศอินโดนีเซียแสดงใหเห็นวาสามารถแกไข
ปญหาน้ีไดถามีการปรับปรุงหนวยงานคอรรัปช่ัน และการไดรับความรวมมือจากภาคประชาชนและ
สื่อมวลชน29

30 
ปจจัยที่ทําให KPK ประสบความสําเร็จอยางสูงสุดมาจากการออกแบบองคกรใหมีอํานาจ

ครอบคลุมที่สามารถดําเนินคดีและตัดสินคดีไดดวยตนเอง รวมถึงความมีอิสระ คณะกรรมการ 
ถูกถวงดุลอํานาจโดยฝายบริหารและนิติบัญญัติที่ยึดโยงกับภาคประชาชน ระบบการบริหารงาน  
มีความยืดหยุนไมยึดระเบียบราชการ และในขณะเดียวกันก็ออกแบบกลไกในการตรวจสอบตนเอง
เชนกัน เพ่ือใหหนวยงานมีความโปรงใส รับผิดชอบตอสาธารณะ ภาพลักษณ KPK ในสายตา
ประชาชนจึงมีความเปนกลาง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาคประชาสังคมจะเปนสวนหน่ึง
ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและคัดกรอง ซึ่งจะเปนการชวยภาครัฐลดตนทุนการตอตาน 
การทุจริต (Prevention Cost) และตนทุนการปราบปรามการทุจริต (Suppression Cost) 

                                                 
29 THAIPUBLICA, อาเซียนกับการจัดการปญหาคอรรัปชัน, 21 มีนาคม 2560, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:  
https://thaipublica.org/2017/03/hesse004–87/ 
30 http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9560000156450 
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โดยเฉพาะกรณีที่ภาครัฐมีโครงการขนาดใหญที่จะตองดําเนินการจะมีองคกรภาคประชาสังคมคอย
ติดตามตรวจสอบอยางใกลชิดมาใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจางซึ่งเรียกวา “ขอตกลงคุณธรรม” 
(Integrity Pact) 

ประเทศฟลิปปนส: ไดมีงานวิจัยตัวแบบความเขมแข็งขององคกรภาคประชาสังคม 
ในการตอตานการทุจริต (Model of Anti–Corruption by CSO) พบวา ปจจัยหลักที่ทําให  
ภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งในการตอตานการทุจริต คือ ความสามารถของสื่อในการรายงานขาว
การทุจริต ความเขมแข็งของการบังคับใชกฎหมายในการตอตานกาทุจริต กระบวนการควบคุมและ
ติดตามเพ่ือสรางความโปรงใส และสถานการณทุจริตในประเทศ งานวิจัยน้ีใหบทบาทไปที่สื่อ ดวยเหตุ
ที่วาการรายงานขอมูลขอเท็จจริงของสื่อจะทําใหประชาชนมีความตระหนักถึงพฤติกรรมการทุจริต 
รวมทั้งกดดันใหมีการตรวจสอบ ยิ่งสื่อรายงานขาวทุจริตมากเพียงใด องคกรภาคประชาชนก็จะเขาถึง
ขอมูลทุจริตไดมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ทําใหสามารถกําหนดทิศทางหรือกิจกรรมตอตานการทุจริตไดมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเปดโปงการทุจริตของขาราชการและนักการเมือง ปจจุบันมีสื่อใหม (New Media)  
ที่ทําใหผูคนรับ–สงขาวผานโลกออนไลนมากขึ้นเพราะสะดวกและรวดเร็วมาก 

การทุจริตสวนใหญจะพบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไดแก อาวุธ งานกอสรางเน่ืองจาก
ประเทศฟลิปปนสยังคุนชินกับความสัมพันธในระบอบเกาที่มีระบบอุปถัมภจึงนําไปสูปญหาเร่ือง
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ดังน้ันองคกรภาคประชาชนจึงไดมีการจัดต้ังองคกรและ
กิจกรรมในการดําเนินการ 3 รูปแบบ ไดแก (1) แบบชุมชนนิยม มีวัตถุประสงคในการสรางความ
ตระหนักตอปญหาการทุจริต รวมทั้งช้ีใหเห็นผลเสียของการทุจริตลักษณะตาง ๆ (2) แบบเสรีนิยม  
มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองผลประโยชนของกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมนักธุรกิจที่ตองเกี่ยวของกับ 
การทําธุรกิจรวมกับรัฐบาล (3) แบบเคลื่อนไหวทางสังคม มีวัตถุประสงคที่ตองการเห็น ความ
เปลี่ยนแปลงของกลไกตาง ๆ ในการตอตานการทุจริต ผานการเคลื่อนไหวเพ่ือการผลักดัน30

31 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศไทยเพ่ือยกระดับ คาดัชนี 

ช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) กรณีศึกษาประเทศในกลุมอาเซียน: ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟลิปปนสน้ีเปนการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา โดยการเปรียบเทียบสภาพปญหาหรือกลไก 
การแกไขปญหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของตางประเทศ คือ ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
การศึกษา ไดดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษามาตรการและกลไกขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา CPI 
ของประเทศไทย องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (TI) เห็นความสําคัญของแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูบริหารที่รวบรวมโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum (WEF) 
เน่ืองจากมีขอคําถามในประเด็นการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งเปนการแสดงถึงสภาวการณการทุจริต
คอรัปช่ันในแตละประเทศ ซึ่งคาคะแนน CPI ของประเทศไทยจะมีการนําขอมูลจากแบบสํารวจ  
ความพึงพอใจของผูบริหารมาประกอบในการคิดคะแนน CPI ดวย  

                                                 
31 http://thaipublica.org/2015/08/civil–society–organization–2/ 
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ประเทศไทยมีองคกรปองกันและปราบปรามการทุจริตอยู 2 หนวยงาน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ซึ่ง 2 องคกรน้ีตางก็มี
มาตรการและกลไกขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและยกระดับคา CPI ของประเทศไทยเชนกัน  

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Benchmarking) รวมถึง 
การเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) จากที่ไดศึกษาสภาพปญหา มาตรการหรือกลไก 
การแกไขปญหาของหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ฟลิปปนส  เพ่ือใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออนของแตละเร่ืองเพ่ือนํามาปรับใชภายใตบริบทของ 
ประเทศไทยน้ัน ผูศึกษาพบวา 

 
ตาราง 3  หนวยงานและการเปรียบเทียบมาตรการการแกไขปญหาการทุจริต 

 
อินโดนีเซยี ฟลิปปนส ไทย 

1) สํานักงาน ป.ป.ช. แหง
อินโดนีเซีย หรอื (KPK) 

1) รฐับาลฟลิปปนส 2) 
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

1) สํานักงาน ป.ป.ช. 2) 
สํานักงาน ป.ป.ท.  

1)การปองกัน มีภารกิจเกี่ยวกับ
การตรวจสอบความมั่งคั่งของ
เจาหนาที่รัฐ การใหความรูดาน
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ต อ
สาธารณะ การวิจัยและพัฒนา  
2)การดําเนินการตามกฎหมาย 
มีภารกิจเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวน การกลาวโทษ และ
การฟองคดีทุจริต 
3)การจัดการขอมูล มีภารกิจ
เกี่ยวกับการประมวลขอมูล การ
สนับสนุนเครือขายระหวางคณะ
มนต รีการจั ดการทุ จ ริตกั บ
สถาบันตาง ๆ  
4)การตรวจสอบภายในและการ
รับเรื่องรองเรียน  
 

–รัฐบาลฟลิปปนสจะเสริมสราง
ความโปรงใสในสวนงาน
ราชการของฟลิปปนส การ
ทํางานราชการของฟลิปปนสจะ
ทํางานบนพ้ืนฐานความเช่ือมั่น
ของประชาชน ขาราชการและ
เจาหนาที่จะตองมีความพรอม
รับผิดตลอดเวลา ใหบริการดวย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย–
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนฟลิปปนสจะ
สรางความโปรงใสต้ังแตระดับ
การเลือกสรรบุคคล มุงเนน
พฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
การเปนขาราชการ มีการสราง
ขวัญกําลังใจ และรางวัลสําหรับ
บุคคลากรในภาครัฐเพ่ือใหมี
ความรับผิดชอบตอการทํางาน
และตอประชาชน 

–สํานักงาน ป.ป.ช. เปนองคกร
อิสระ มีอํานาจไตสวนการ
กระทําทุจริตของเจาหนาที่รัฐที่
ดํารงตําแหนงต้ังแตผูบริหาร
ระดับสูง หรือขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกอง 
หรือเทียบเทาขึ้นไป–สํานักงาน 
ป.ป.ท. เปนหนวยงานรัฐขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับการกระทําทุจริต
ของเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารง
ตําแหนงตํ่ากวาผูบริหาร
ระดับสูงและขาราชการที่ดํารง
ตําแหนง ตํ่ากวาผูอํานวยการ
กอง  
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จากการศึกษามาตรการการแกไขปญหาการทุจริตจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟลิปปนสเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวาทั้ง 2 ประเทศน้ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็วและ 
มีความจริงจังในการตอตานการทุจริต โดยเห็นไดจากการที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส
จะเนนการปรับปรุงกระบวนการและระบบงานภายในหนวยงานของรัฐเปนอันดับแรก ตอมาก็มาเนน
ที่ตัวขาราชการ เจาหนาที่ของภาครัฐ เพ่ือลดโอกาสการในการกระทําการทุจริต สําหรับประเทศไทย 
ผูศึกษามีความเห็นวา เน่ืองจากประเทศไทยมีหนวยงานตอตานการทุจริต 2 หนวยงาน คือ สํานักงาน 
ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งแตละหนวยงานลวนมีอํานาจหนาที่ ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเชนเดียวกัน แตอาจมีปญหาในดานการประสานความรวมมือระหวางกัน ดังน้ัน ควรมี
แนวทางรวมกันในการปรับปรุงแกไขและพัฒนากระบวนงานใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในทุกกระบวนงานเพ่ือใหทุกระบบงานสามารถตรวจสอบได ดังเชน 
กรณีการจัดต้ังศูนยรับเร่ืองรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติของสํานักงาน ป.ป.ท. ที่ไดนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในกระบวนการติดตอประสานงานและดําเนินคดีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ไดแก โทรศัพท อีเมล เฟสบุคแฟนเพจ และไลน เพ่ือเปนอีกจุดหน่ึงที่จะสรางความสะดวก รวดเร็ว 
เปนธรรม และเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุนจากตางประเทศ 

3)  เพ่ือเสนอแนะมาตรการใหแกรัฐบาลในการขับเคลื่อนกลไกสําหรับการดําเนินการของ
ภาครัฐดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือยกระดับความเช่ือมั่นจากชาวตางชาติ  
อันจะนําไปสูการยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริตของประเทศไทยใหดีข้ึน ผูวิจัยขอนําเสนอ
ในขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะในการดําเนินการ  

 
4.2 ขอเสนอแนะและมาตรการขับเคลื่อนกลไกการตอตานการทุจริตเพื่อยกระดับคาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

ทุกครั้งที่มีการประกาศเจตนารมณ “ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ทุกรูปแบบ ทําใหคิด 
มุมกลับไดวาสิ่งเหลาน้ันมีอยูจริงและมีผลกระทบรุนแรง จึงตองทํา “ใหมี” การแสดงจุดยืน เสมือนหน่ึง
ต้ังใจจะตอตานการทุจริต อันแสดงถึงความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ขอสังเกตหน่ึงที่พบ คือ 
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชัน สวนใหญมุงไปในลักษณะการกําหนดเปนตัวบทกฎหมาย และ
การใชวาทกรรมสรางกระแสมากกวาความใสใจอยางแทจริงในการแกปญหาอยางย่ังยืนดวยมาตรการ
สรางคานิยมแหงชาติหรือคุณธรรมแหงชาติ เพ่ือสรางอุปนิสัยระยะยาว รวมทั้ง การบังคับใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาดและศักด์ิสิทธ์ิ ผูศึกษาจึงเห็นวาควรจะมีการกําหนดมาตรการ ระยะสั้นและมาตรการ
ระยะยาว เพ่ือรับมือกับปญหาการทุจริตดังกลาว ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ให
หนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังน้ี 
  



40 

 

4.2.1  มาตรการระยะสั้น 
ผูศึกษาเห็นควรเสนอมาตรการระยะสั้น เพ่ือเปนกลไกผลักดันใหคาดัชนีช้ีวัด 

การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นใน 4 ประเด็น คือ 
4.2.1.1 การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ เน่ืองจากที่ผานมาประเทศไทยไดมี

การจัดต้ังองคกรตาง ๆ ขึ้นมาเพ่ือใหผูที่จะประกอบธุรกิจจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกําหนดไว หากเปนเปนการจัดต้ังองคกร
ประกอบธุรกิจโดยเปนการลงทุนของคนไทยลวน ก็ไมมีปญหามากเทาที่ควร สามารถจะประกอบการ
คาสินคาหรือคาบริการไดทุกอยาง แตเมื่อใดที่การจัดต้ังองคกรเพ่ือประกอบธุรกิจน้ันมีคนตางดาวเขา
จัดต้ังหรือรวมลงทุนดวย ก็จะมีกฎหมายอีกฉบับหน่ึงช่ือวาพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 (1999) มาควบคุมบังคับอีกตางหาก โดยกฎหมายฉบับน้ีจะกําหนดรายละเอียดให 
คํานิยามวาธุรกิจอยางไรจึงจะถือวาเปนธุรกิจของคนตางดาว และถาหากวาธุรกิจน้ันจัดต้ังขึ้นมาเขา
ลักษณะที่กฎหมายกําหนดวาเปน “คนตางดาว” หรือชาวตางชาติแลว ก็จะตองถูกควบคุม 
การประกอบธุรกิจโดยมีขอจํากัดอยูหลายอยางหลายประการ ฉะน้ัน จะเห็นไดวา เมื่อธุรกิจใดเปน
ธุรกิจของคนตางดาวแลวก็จะมีขอจํากัดในการประกอบธุรกิจอยางมากนอกจากน้ันแลวคนตางดาวที่
จะเขามาทําธุรกิจในประเทศไทยจะตองคํานึงถึงเรื่องอ่ืนควบคูไปดวยกับการจัดต้ังองคกรธุรกิจ เพราะ
ยังจะมีกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของที่ใชบังคับกับคนตางดาวอยูอีกตางหากอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมาย 
คนเขาเมือง และ กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว ซึ่งกฎหมายแตละฉบับที่อางถึงมา
ทั้งหมดน้ีไดแยกอํานาจตางหากจากกันเปนเอกเทศ และเปนอํานาจของแตละหนวยงานซึ่งไม
เก่ียวของกัน ซึ่งยังเปนเร่ืองที่ลาสมัยอยูมาก เน่ืองจากไมมีความสอดคลองตองกันทําใหเกิดความไม
สะดวกอีกหลายประการ กลาวคือ เมื่อคนตางดาวไดรับอนุญาตใหจัดต้ังสถานประกอบการเพ่ือ
ประกอบธุรกิจได ก็ไมไดหมายความวาคนตางดาวผูน้ันจะไดรับอนุญาตทํางานในธุรกิจที่ตนต้ังขึ้นได
โดยอัตโนมัติ เพราะการทํางานของคนตางดาวจะเปนเร่ืองของตัวบุคคล ดังน้ัน จึงตองไปย่ืนขอ
อนุญาตทํางานกับกรมการจัดหางาน ซึ่งอยูในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนอีกหนวยงานหน่ึง 
แตถึงแมวาคนตางดาวน้ันจะไดรับอนุญาตใหทํางานไดแลวก็ตาม ก็ยังมีเรื่องที่ตองขออนุญาตอีกอยางหน่ึง 
คือ การขออนุญาตพํานักอยูในประเทศไทยตามกฎหมายคนเขาเมือง ซึ่งตองย่ืนคําขอตอสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองที่สังกัดอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติอีกหนวยงานหน่ึง เพราะถาไมไดรับอนุญาตให
อยูตอในประเทศไทยก็ไมสามารถจะทํางานไดอยูดี จะเห็นไดวาการขออนุญาตในแตละอยางที่กลาวมาน้ี
เปนอํานาจของกฎหมายแตละฉบับและเปนเร่ืองของแตละหนวยงานที่เปนผูปฏิบัติทั้งสิ้น และแตละ
หนวยงานก็ไมจําเปนตองอนุญาตตามกันไป ฉะน้ัน การที่คนตางดาวจะประกอบธุรกิจหรือทํางานใน
ประเทศไทยได จึงยังมีอุปสรรคอยูมาก จนทําใหเห็นไดวาการที่จะประกอบธุรกิจอยางถูกตองตาม
ขั้นตอนของกฎหมายทุกอยางเปนเรื่องที่ทําไดอยางยากลําบาก จากขอเท็จจริงดังกลาวน้ีเองที่เปน
สาเหตุสําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหเกิดการหลบเลี่ยงกฎหมาย อันเปนผลใหการประกอบธุรกิจน้ันจะมีชองวาง
ใหเกิดการรับสินบน การเพ่ิมขั้นตอนในการการขออนุมัติอนุญาต การจัดต้ังบริษัท การดําเนิน
มาตรการทางภาษี เปนตน จึงเห็นควรที่จะใหมีการนําพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งปจจุบัน รัฐบาลไดมีการ
มอบหมายใหสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ไปดําเนินการแลว และประกาศใหปน้ีเปนปแหง
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การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ ทั้งน้ี เพ่ือสงเสริมและสรางบรรยากาศแหงการลงทุนสําหรับนัก
ลงทุนชาวตางชาติใหมีมากย่ิงขึ้น 

4.2.1.2 ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ ผูศึกษาเห็นวาใน
ขั้นตอนการสรรหาแตงต้ังเพ่ือบรรจุเขาทํางาน ควรจะมีกระบวนการข้ันตอนที่ชัดเจน และมี 
การกําหนดเสนทางความกาวหนาในหนาที่การงาน (Career Path) ที่ชัดเจน เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐ
มีการควบคุมการใชอํานาจหนาที่อยางถูกตอง ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตน และมีความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานที่เกี่ยวของหลัก ๆ คือ สํานักงาน ก.พ.  

4.2.1.3 ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ เชน  
1) จัดทําระบบตรวจสอบการใชจายงบประมาณเผยแพรใหประชาชน

เขาถึงไดงาย และเพ่ือใหประเทศไทยไดคะแนนเต็มดานงบประมาณตามขอกําหนดของ 
International Budget Partnership (IBP) ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองใชงบประมาณจากภาครัฐใน
ช้ันตน ดังน้ี 

2) การนําคําแถลงประกอบคําของบประมาณ ป พ.ศ. 2561 ขึ้นบน
เว็บไซต และจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษ 

3) การนําขอมูลงบประมาณข้ึนเว็บไซตในรูปแบบตาราง Excel เทาน้ัน 
ไมใช ในรูปแบบไฟล PDF 

4) การนํารางงบประมาณประจําปข้ึนเว็บไซตของสํานักงบประมาณ
ลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนสภาอนุมัติ 

5) การจัดทําขอมูลงบประมาณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
เอกสารงบประมาณจะตองตรงกัน เน่ืองจากที่ผานมามีการรายงานวามีขอมูลไมตรงกันในสวนของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6) การนํารายงานประจําปของสํานักงานตรวจเงินแผนดินประจําปขึ้น
เว็บไซต 

นอกจากน้ี นางสาวอรนุช ไวนุสิทธ์ิ ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง ฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ไดเคยกลาววา รัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการผลักดันการขจัด
ทุจริตใหเปนวาระแหงชาติ ตองการสรางมาตรฐานความโปรงใสในประเทศไทย โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายรัฐ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลภาครัฐ เปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งกันและกัน และสรางความโปรงใส โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง สมัครเขารวมเปนภาคีสมาชิกองคกรสงเสริมการมีสวนรวมใน
การบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP) ซึ่งเปนองคกรความรวมมือ
ระหวางประเทศ ปจจุบันมีสมาชิกเขารวมกวา 70 ประเทศทั่วโลก ทั้งน้ี การเขารวมเปนสมาชิก OGP น้ัน 
มีเง่ือนไขโดยใหประเทศไทยจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ภาครัฐ (National Action Plan) รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม  
โดยครอบคลุมขอผูกพัน (Commitment) ตามหลักการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่ OGP กําหนด และกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ 
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ความรวมมือเพ่ือการเปดเผยขอมูลภาครัฐ เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดของ OGPโดยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานในคณะกรรมการดังกลาว31

32 
4.2.1.4 ประสิทธิภาพการดําเนินงานตอตานการทุจริต โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของ

รัฐบาลในการควบคุมการเกิดปญหาการทุจริต เชน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ
นําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการ เพ่ือลดโอกาสหรือชองวางในการใชดุลพินิจของ
เจาหนาที่รัฐในการอนุมัติ อนุญาตใด ๆ ทั้งน้ี เมื่อมีการลดโอกาสหรือชองวาดังกลาวไดแลว จะสราง
บรรยากาศในการลงทุนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติที่ดียิ่งขึ้น สงผลใหระดับการทุจริตของประเทศ 
ในภาพรวมลดลง มุมมอง (Perception) ของนักลงทุนชาวตางชาติตอการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
ดีขึ้น อันจะสงผลตอการยกระดับคาดัชนีช้ีวัดการทุจริตของประเทศไทยใหสูงขึ้นอยางแนนอน 

4.2.1.5 การมีสวนรวมของประชาชน จากการสํารวจ “ดัชนีคอรรัปชันที่ทําการ
สํารวจอยางตอเน่ืองโดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่พบวา คนไทยใหความสนใจตอปญหาการทุจริต
และ ตองการเขามีสวนรวมในการแกปญหาน้ีมากขึ้น ดังน้ัน หากมีการศึกษาและกําหนดแนวทาง/
มาตรการ ใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย  
ก็จะสามารถเปนอีกแนวทางหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

คําวา “ภาคประชาชน” หมายรวมถึง ภาคสวนตาง ๆ ที่ไมใชภาครัฐ เชน 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ เครือขายหรือองคกรไมแสวงหากําไร เปนตน ดังน้ัน  
ภาคประชาชนที่ตองสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตจึงประกอบไปดวยผูที่มีความรูและ
ประสบการณในหลากหลายสาขา โดยภาคประชาชนเหลาน้ีอาจเปนทั้งผูที่มีสวนไดเสียและไมมี 
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม ดังน้ัน การเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนเชนน้ี จะสามารถ
ชวยกําจัดจุดออนของภาครัฐที่มีขอจํากัดทั้งเร่ืองงบประมาณ จํานวนบุคลากร การขาดประสบการณ
และความเช่ียวชาญ การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนผานมาตรการที่โปรงใส จะสามารถ
สรางความเช่ือมั่นในระยะยาวที่จะสรางมาตรฐานหรือวัฒนธรรมของสังคม รวมถึงเปนการปรับ
พฤติกรรมของคนในสังคมควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและยับย้ัง การ
ทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนที่ไดมีการยกตัวอยางคดีเทศกิจขางตน ซึ่งคดีดังกลาวไดรับ 
ความรวมมือจากภาคประชาชนในการแจงเบาะแส การรายงาน รวมถึงความรวมมือเปนพยาน  
จนนําไปสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของสํานักงาน ป.ป.ท.  

นอกจากน้ี เน่ืองจากการลงทุนเพ่ือสาธารณะประโยชนของภาครัฐ
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน ดังน้ันจึงตองมีการวางแผนอยางมีข้ันตอนตลอดทั้งกระบวนการใหมีความชัดเจนและ
โปรงใสมากที่สุด ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของประชาชน และเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริต จึงควร

                                                 
32 กรมบัญชีกลาง, ภาครัฐเขารวมภาคี OGP ขจัดทุจริต สรางความโปรงใสประเทศไทย; ขาวฉบับท่ี 20/2560, 
[ออนไลน], 19 พฤษภาคม 2560, แหลงท่ีมา: https://www.google.co.th/search?site=&source=hp&q= 
OGP+ของประเทศไทย&oq=OGP+ของประเทศไทย&gs_l=psy–ab.3...5386.12732.0.13696.19.18.0.0.0.0. 
219.2877.0j14j3.17.0....0...1.1.64.psy–ab..2.12.2081.6..0j0i19k1j35i39k1j0i131k1j33i160k1.NPol0EEe2Jg 
[5 สิงหาคม 2560]. 
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สนับสนุน ผลักดันใหมีการใชมาตรการการมีสวนรวมของประชาชนต้ังแตเริ่มตนกระบวนการ
จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งจะสรางความโปรงใส ตรวจสอบไดของภาครัฐ เชนเดียวกับ
ประเทศฟลิปปนสที่มุงเนนเรื่องความเขมแข็งเอาจริงเอาจังของภาคประชาชนในการตอตานการทุจริต
อยางจริงจัง ถึงแมประเทศฟลิปปนสยังเผชิญปญหาเรื่องการทุจริตที่ยังแกกันไมตก แตก็ไมเลิกลม
ความพยายาม หรือแมแตประเทศอินโดนีเซีย ปจจัยที่ทําใหคาคะแนนความโปรงใสของอินโดนีเซียดีขึ้น 
คือ การรวมแรงรวมใจกันหลายฝาย ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม โดยมี 
KPK หรือ ป.ป.ช. อินโดนีเซีย เปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแกไขปญหา ดังน้ียอมแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของภาคประชาชนอยางแทจริง 

4.2.2  มาตรการระยะยาว 
มาตรการสําคัญในการดําเนินการระยะยาว คือ  
4.2.2.1 การใหการศึกษา โดยเนนใหการศึกษาทั้ง 2 สวน คือ คนเกง และคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ใหสามารถทํางานอยางสุจริต เนนการสรางสุจริตชนเพ่ือใหสังคมมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมใหมีการปลูกฝงเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ต้ังแตวัยเด็กและตลอดจนทุกชวงของชีวิต
ใหแกเยาวชนและประชาชน โดยผานทั้งกระบวนการการเรียนการสอน และกระบวนการทางสังคม 
เพ่ือสรางจิตสํานึกใหมีคานิยม และทัศนคติที่ถูกตอง โดยยึดถือเปนหลักในการดํารงชีวิตที่ไมทุจริต ใน
ทุกโอกาส ทุกสถานที่ รวมทั้งใหสังคมทั่วไปไดรับรูอยางชัดเจนวาการกระทําใดถือวาเปนการทุจริต 
การกระทําใดที่ไมใชการทุจริต และสรางคานิยมรวมกันของสังคม ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตใหเกิดขึ้นทุกระดับในสังคม โดยเริ่มสรางจิตสํานึกตอตานการทุจริตต้ังแตระดับครอบครัว ระดับ
ทองถ่ิน และดําเนินการตอเน่ืองจนถึงระดับประเทศ รัฐบาลตองกําหนดนโยบายการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และบรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับช้ัน
ต้ังแตระดับช้ันอนุบาล เพ่ือปลูกฝงและสงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต  
ไมเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติของสังคม 

4.2.2.2 รัฐจะตองสนับสนุนใหองคกรภาครัฐ องคกรภาคประชาชน และองคกร
อิสระ ที่จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2560 อาทิเชน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลปกครอง ฯลฯ มีความเขมแข็ง มีอิสระ รวมทั้ง
มีบุคลากรที่เพียงพอกับการทําหนาที่ตรวจสอบสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหมี 
การทํางานรวมกันอยางมีบูรณาการเพ่ือทําใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันเกิด
ประสิทธิผล 

4.2.2.3 รัฐตองสรางกลไกของการเขาถึงขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส ใหทุกคน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และทันตอเหตุการณ ในกรณีเร่ืองที่เปน
ความลับของทางราชการจะตองมีการกําหนดใหชัดเจน นอกจากน้ันจะตองสรางกลไกใหสามารถตอบ
คําถามกับประชาชนได รวมถึงชองทางการแจงเหตุกรณีประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติไดรับ
ผลกระทบจาก การทุจริต เพ่ือใหปญหาการทุจริตคอรรัปชันดังกลาวไดรับการแกไข และ/หรือกระทํา
ไดยากขึ้น  
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4.2.2.4 ปรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเพียงพอตอ
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน หรือใหรางวัลกับผูที่มีความประพฤติดี เพ่ือสรางแรงจูงใจและเพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานที่มีความประพฤติดี  

4.2.2.5 เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองย่ืนบัญชีรายได ทรัพยสิน หรือหน้ีสิน  
เพ่ือสามารถตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสิน รายได และรายการหน้ีสินของเจาหนาที่รัฐ รวมถึง
กําหนดตัวช้ีวัดหรือมาตรการใหแตละหนวยงาน ในการปรับปรุงโครงสราง ปฏิรูปวิธีการ ทํางานใหมี
ความคลองตัวมากย่ิงขึ้น ลดขั้นตอนการทํางานใหกระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น และกําหนดใหมีการนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใช เพ่ือการทํางาน ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตรวจสอบได และเปนการลดดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารได 

4.2.2.6 เสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ หรือเสริมสราง
ความโปรงใสโดยใหภาคเอกชนเขามารวมดําเนินการตรวจสอบและถวงดุลในการดําเนินกิจกรรมของ
ภาครัฐ และควรมีการนําฐานขอมูลสถิติ (Data Base) ตาง ๆ มารวมไวในแหลงเดียวเพ่ือนํามา
ประเมินสถานการณ การทุจริต เน่ืองจากในปจจุบันยังไมมีการรวบรวมขอมูลที่เปนระบบบูรณาการ
ฐานขอมูล การนําขอมูลจากหลายแหลง เชน ผลการสํารวจโพลลตาง ๆ มาวิเคราะหอาจจะกอใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนได ดังน้ัน หากมีระบบฐานขอมูลเดียว (Single Data Base) การวิเคราะหใหทราบถึง
สาเหตุที่แทจริงของปญหา การทุจริตอาจจะสามารถทําไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น สงผลใหสามารถ
แกปญหาการทุจริตไดงายยิ่งขึ้น ทั้งน้ี หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ควรมีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูล
ระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถติดตอ ประสานงาน หรือทราบสถานการณการทุจริต
ไดจากฐานขอมูลเดียวกัน 

4.2.2.7 ตองมีการเก็บรวบรวม หรือสํารวจความคิดเห็นจากนักลงทุนชาวตางชาติ 
หรือนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถนําขอมูลการสํารวจดังกลาว
มาวิเคราะหสถานการณการทุจริตไดอยางถูกตอง และเปนการเขาถึงมุมมองความคิดของชาวตางชาติ
ที่มีตอสถานการณการทุจริตในประเทศไทย 

4.2.2.8 รัฐบาลตองสงเสริมบทบาทของสื่อมวลชนใหนําเสนอเผยแพรความ
ซื่อสัตยสุจริต สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกสังคมทุกระดับอยางเสมอภาคกัน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธดานผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตทั้งตอตนเอง สังคม ครอบครัว และ
ประเทศชาติ 

4.2.2.9 หนวยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวของกับชาวตางชาติ เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
กรมศุลกากร สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนตน ตองเสริมสรางความรูดานกฎหมาย หรือชอง
ทางการติดตอสื่อสาร รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตองใหกับชาวตางชาติที่ตองมาติดตอไดทราบ 
เพ่ือลดโอกาส หรือชองวางในการที่เจาหนาที่รัฐจะใชดุลพินิจ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการลดโอกาสที่เจาหนาที่
รัฐจะทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
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4.3 บทสรุป 
เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีช้ีวัดการทุจริตของประเทศไทยเปรียบเทียบในกลุมประเทศ

อาเซียน 10 ประเทศ พบวา แตละประเทศในกลุมอาเซียนมีคาคะแนนใกลเคียงกับประเทศไทย 
ยกเวนประเทศสิงคโปรและประเทศบรูไนที่มีผลการจัดอันดับสูงที่สุดในภูมิภาค ซึ่งแมประเทศไทยอยู
ในลําดับที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ แตยังถือวายังมี
ระดับปญหาการทุจริตอยูในระดับสูงเมื่อเทียบในระดับโลก และแนวโนมก็อาจจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต 
หากรัฐบาลยังไมมีมาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมออกมารองรับ  

ถึงแมประเทศฟลิปปนสขึ้นช่ือเรื่องความเขมแข็งเอาจริงเอาจังของภาคประชาชน ในการ
ตอตานการทุจริตอยางจริงจัง แตประเทศฟลิปปนสก็ยังเผชิญปญหาเร่ืองการทุจริตที่ยังแก ไมตก 
โดยเฉพาะปญหาการทุจริตในการเมืองทองถิ่น รวมถึงการผูกขาดอํานาจของตระกูลการเมือง 
(Political Dynasty) ตามที่กลาวมาแลวขางตน สวนประเทศอินโดนีเซียประเทศที่นาสนใจในแงของ
การยกระดับการจัดการปญหาการทุจริต คือ ประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากคาคะแนน CPI ของ
ประเทศอินโดนีเซียในรอบ 5 ปดีขึ้นเรื่อย ๆ จากป 2012 ที่ไดคะแนน 32 (นอยกวาไทยซึ่งปน้ันได 
37) จนกระทั่งปลาสุดได 37 คะแนน (ไทยเราลดลงเหลือ 35) ปจจัยที่ทําใหคาคะแนนความโปรงใส
ของอินโดนีเซียดีขึ้น คือ การรวมแรงรวมใจกันหลายฝาย ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และ ภาค
ประชาสังคม โดยมี KPK หรือ ป.ป.ช. อินโดนีเซีย เปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแกไขปญหา ซึ่งจะ
เห็นไดวา ทั้งประเทศฟลิปปนสและประเทศอินโดนีเซีย ลวนแตมีแนวคิดที่จะนําภาคประชาชนหรือ
ภาคประชาสังคมเขามารวมปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงประเทศไทยดวย ดังจะเห็นได
จากงานวิจัย “การพัฒนาบทบาทภาคประชาสังคมเพ่ือตอตานการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ”33 ที่ปมปญหาดานการทุจริตมักกระจุกอยูที่กระบวนการจัดซื้อจัดจาง และขอจํากัดของการ
ตอตานการทุจริตโดยภาครัฐที่เกิดขึ้นทําใหภาคประชาสังคมเปนอีกกลไกหน่ึงที่สําคัญในการชวยทํา
หนาที่ตอตานการทุจริต ซึ่งจากมุมมองเศรษฐศาสตรสวัสดิการ (Welfare Economics) ที่มองวา 
“ธรรมาภิบาล” เปนสินคาชนิดหน่ึงที่ประชาชนทุกคนตางตองการน้ัน งานวิจัยช้ินน้ีไดช้ีใหเห็นวา 
หลักธรรมาภิบาลที่ภาคประชาชนตองการน้ันมี 3 ประการ ดวยกัน ไดแก (1) ความโปรงใส 
(Transparency) ที่ตองอาศัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของรัฐอยางโปรงใส (2) การแสดงความ
รับผิดชอบ (Accountability) ตองอาศัยกระบวนการในการติดตามตรวจสอบของภาคประชาชนเอง 
และ (3) การมีสวนรวม (Participation) ที่รัฐจําเปนตองเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจและบริหารจัดการ ดังน้ัน การเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจางของภาคประชาชนน้ัน จะชวยภาครัฐลดตนทุนการตอตานการทุจริตทั้งใน
สวนตนทุนการปองกัน การทุจริต (Prevention Cost) และตนทุนการปราบปรามการทุจริต 
(Suppression Cost) เน่ืองจาก ภาคประชาสังคมจะเปนสวนหน่ึงในกระบวนการติดตามตรวจสอบ
และคัดกรอง (Screen) โครงการหรือสัญญาจัดซื้อจัดจางที่อาจมีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตได จาก
ตัวอยางคดีที่เกิดขึ้นกรณีเจาหนาที่เทศกิจเรียกรับเงินจากชาวตางชาติ และไดมีการเผยแพรเปนคลิป

                                                 
33 THAIPUBLICA, บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อกคอรรัปชัน (2): สอง CSOs 16 ประเทศ 4 กลไกตานโกง, 
[ออนไลน], 24 สิงหาคม 2015, แหลงท่ีมา: https://thaipublica.org/2015/08/civil–society–organization–2/ 
[5 สิงหาคม 2560]. 
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วีดีโอ จนนําไปสูกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของสํานักงาน ป.ป.ท. ที่รวดเร็ว จะเห็นไดวา ศูนยรับ
เรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนชาวตางชาติ เปนเพียงกลไกเล็ก ๆ หรือเปนอีกชองทางหน่ึงที่จะสื่อสาร
กับประชาชนในการรับเรื่องรองเรียน อันจะสงผลตอการเสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับชาวตางชาติ
กรณีที่ไดรับผลกระทบจากการประพฤติมิชอบจากเจาหนาที่รัฐได  

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงขอเสนอใหรัฐบาลดําเนินการเพ่ือยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการ
ทุจริตของประเทศไทย (CPI) ดังตอไปน้ี 

ที่ ขอเสนอแนะ/มาตรการ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
1.  การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ 

1.1 ขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตองมีขั้นตอนที่
ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการข้ันตอน เอกสาร 
คาใชจาย ฯลฯ ที่ชัดเจน และนําขอเสนอมาตรการเรงรัดการ
บังคับใช พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือแกไขปญหาความลาชาในการ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 

1.2 การดําเนินการเร่ืองการตรวจลงตรา (Visa) จะตองมีการระบุ
รายการเอกสาร ที่ประชาชนตองเตรียมมาใหพรอมและ
กําหนดเวลาแลวเสร็จหลังการย่ืนเอกสารใหแนนอน ชัดเจน ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวจะตองปรากฏในเว็บไซตของสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายงานผลการ
ดําเนินการใหรัฐบาลทราบเปนระยะถึงความคืบหนา ปญหา 
อุปสรรค ขอขัดของ 

1.3 กระบวนการนําเขา–สงออก จะตองมีการระบุรายการเอกสารที่
ประชาชนตองเตรียมมาใหพรอม และกําหนดเวลาแลวเสร็จหลัง
การย่ืนเอกสารใหแนนอน ชัดเจน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะตอง
ปรากฏใน เ ว็บไซต ของกรมศุ ลกากรทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเชิญผูประกอบการทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศใหมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และรายงานผล
การดําเนินการใหรัฐบาลทราบเปนระยะถึงความคืบหนา ปญหา 
อุปสรรค ขอขัดของ 

 
– สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) 

– สํานักงาน ก.พ.ร. 
– สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (สรอ.) 
 
สํานักงานตรวจคน  
เขาเมือง (ตม.) 
 
 
 
 
 
กรมศุลกากร 

2.  ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่  
มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในหนาที่การงาน (Career 
Path) ที่ชัดเจน เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐมีการควบคุมการใชอํานาจ
หนาที่อยางถูกตอง ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตน สรางระบบ
คาตอบแทนโดยพิจารณาเรื่องของผลงานเปนหลัก เพ่ือไมใหนํา
ระบบอุปถัมภเขามาอยูในระบบ 

สํานักงาน ก.พ. 
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ที่ ขอเสนอแนะ/มาตรการ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
3.  ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เชน  
– จัดทําระบบตรวจสอบการใชจายงบประมาณเผยแพร ให

ประชาชนเขาถึงไดงาย และเพ่ือใหประเทศไทยไดคะแนนเต็ม
ดานงบประมาณตามขอกําหนดของ International Budget 
Partnership (IBP) ไดอยางรวดเร็ว  

– การนําคําแถลงประกอบคําของบประมาณประจําปงบประมาณ
ขึ้นบนเว็บไซต และจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี การ
จัดทําขอมูลงบประมาณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
เอกสารงบประมาณจะตองตรงกัน เน่ืองจากที่ผานมามีการ
รายงานว ามีข อมู ล ไมตรงกัน ในส วนของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

– การนําขอมูลงบประมาณขึ้นเว็บไซตในรูปแบบตาราง Excel 
เทาน้ัน ไมใชในรูปแบบไฟล PDF 

– การนํารางงบประมาณประจําปข้ึนเว็บไซตของสํานักงบประมาณ
ลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนสภาอนุมัติ 

– การจัดทําขอมูลงบประมาณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
เอกสารงบประมาณจะตองตรงกัน เน่ืองจาก ที่ผานมามีการ
รายงานว ามีข อมู ล ไมตรงกัน ในส วนของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

– การนํารายงานประจําปของสํานักงานตรวจเงินแผนดินประจําป
ขึ้นเว็บไซต 

- สํานักงบประมาณ 
- สํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน 

4.  การมีสวนรวมของประชาชน  
เน่ืองจากภาคประชาชนเปนสวนที่มีความสําคัญอยางย่ิง หากรัฐบาล
สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการรวมตอตานการ
ทุจริต จะกอใหเกิดแรงตานการทุจริตอยางย่ังยืน และเปนการ
ปองกันปญหาการทุจริตในสังคมไดดีขึ้น 

– สํานักงาน ป.ป.ช. 
– สํานักงาน ป.ป.ท. 
– องคกรตอตานคอรรัป

ชัน  

5.  การศึกษา: รัฐบาลตองกําหนดนโยบายการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และบรรจุหลักสูตรดังกลาวไวในหลักสูตรการศึกษาของ
โรงเรียนในทุกระดับช้ันต้ังแตระดับช้ันอนุบาล เพ่ือปลูกฝงและ
สงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต ไมเห็นวา
การทุจริตเปนเรื่องปกติของสังคม 

– กระทรวงศึกษาธิการ 
– สถาบันอุดมศึกษา 
– มหาวิทยาลัยตาง ๆ  

6.  ตองเสริมสรางความรูดานกฎหมาย หรือชองทางการติดตอสื่อสาร 
รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตองใหกับชาวตางชาติที่ตองมา
ติดตอไดทราบ เพ่ือลดโอกาส หรือชองวางในการที่เจาหนาที่รัฐจะใช

–กระทรวงการ
ตางประเทศ  

– กระทรวงพาณิชย 
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ที่ ขอเสนอแนะ/มาตรการ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
ดุลพินิจ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการลดโอกาสที่เจาหนาที่รัฐจะทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
 

– กระทรวงแรงงาน 
– สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) 

– กรมศุลกากร  
– สํานักงานตรวจคน 

เขาเมือง 
7.  เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองยื่นบัญชีรายได ทรัพยสิน หรือหน้ีสิน 

เพ่ือสามารถตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสิน รายได และ
รายการหน้ีสินของเจาหนาที่รัฐ 

– สํานักงาน ป.ป.ช. 
– สํานักงาน ป.ป.ท. 
 

 
ซึ่งนอกเหนือจากการดําเนินการดังกลาวขางตนแลว หากรัฐบาลยังไมมีชองทางการสื่อสาร

การดําเนินงานตาง ๆ ของภาครัฐใหประชาชนหรือนานาประเทศไดรับรู ก็อาจจะทําใหการดําเนินการ
ตาง ๆ ที่ไดทุมเททําไปน้ันไรผล อาจกอใหเกิดความรูสึกวารัฐบาลขาดศักยภาพในการรับมือกับปญหา
การทุจริต ดังน้ัน ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
หากไมมีวิสัยทัศนในการประชาสัมพันธการดําเนินการใหสังคมโลกไดรับรู ยอมไมเกิดผลตอ
ภาพลักษณการตอตานการทุจริตคอรรัปชันแตอยางใด 

อยางไรก็ดี หากหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนเอง 
ตัวกฎหมายเองไมเปดโอกาสใหเจาหนาที่รัฐมีอํานาจในการใชดุลพินิจมากเกินไป ก็จะเปนกลไกอีก
อยางหน่ึงในอันที่จะเสริมสรางภาพลักษณดานการตอตานการทุจริตสูสังคมชาวโลกผาน นักลงทุน
ชาวตางชาติในประเทศไทย อันจะสงผลใหเปนการยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ การทุจริตของ
ประเทศไทยใหดีขึ้นไดอยางแนนอน สุดทายน้ี สิ่งสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือ 
การรวมมือกันของหนวยงานจากทุกภาคสวน แมการดําเนินการเร่ืองน้ีจะเปนเร่ืองยาก และรูสึกวามี
ปญหามาก แตเปนเรื่องที่สามารถทําได หากรวมมือรวมใจกันแกปญหา โดยใหยึดวาเปนภารกิจของ
คนทั้งประเทศ สรางความต่ืนตัวใหกับสังคมไทย ในการรวมมือกันตอสูและสรางความเขมแขง  
เพ่ือสรางสังคมไทยใหปลอดการทุจริตคอรรัปช่ัน และยกระดับคาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยใหสูงขึ้นและบรรลุเปาหมายในระดับมากกวา 50 คะแนนตามที่กําหนดไวใน แผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ระหวางป 2560–2564) 
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พ.ศ. 2548 เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7 ว สวนคดีทรัพยสินทางปญญา  
สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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พ.ศ. 2553 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ 6 
พ.ศ. 2553 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ  
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รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการตางประเทศ อีกหนาที่หน่ึง 
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