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  การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปนปญหาที่สั่งสมมานาน สงผลกระทบโดยตรงตอ
ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณและความเชื่อมั่นตอ
สายตาของประชาคมโลก การทุจริตคอรัปชั่น คือ“การใชอํานาจ ที่ไดรับมอบหมายในทางที่ผิดเพื่อ
ประโยชนสวนตัว”  ในขณะที่มีรดาลใหความหมายวา “การกระทําทุกอยางที่เปนไปโดยมิชอบ หรือ
เปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนตัวโดยใชอํานาจและอิทธิพลที่มีอยูในตําแหนงหนาที่  หรืออาศัยฐานะ
ตําแหนงพิเศษที่ตนมีอยูในกิจการสาธารณะรวมทั้งการรับสินบนดวย  ฉะนั้น การทุจริตคอรัปชั่น จึง
หมายถึงการใชหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ อํานาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยูเพื่อประโยชนแกตนเองและหรือ
ผูอื่น รวมถึงการติดสินบน ฉอราษฎรบังหลวง การใชระบบอุปถัมภ และความไมเปนธรรมอื่น ๆ ที่
ขาราชการหรือบุคคลใดใชเปนเครื่องมือในการลิดรอนความเปนธรรมและความถูกตอง 
   ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งใหสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล จึงไดมี
การกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชั่นเอาไว  
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“คอรรัปชั่น” หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
หรือผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัว
หรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่น 
  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทย
มีการดําเนินการมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีการจัดตั้งคณะโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  เหตุจูงใจใหกระทําคอรรัปชั่น ไดแก 
�   1. เห็นแกผลประโยชนสวนตนที่จะไดรับ  

�   2. โอกาสที่จะกระทําคอรรัปชั่น  

�   3. รัฐบาลที่ออนแอ การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ  

�   4. เจาหนาที่ของรัฐมีรายไดนอย แตรสนิยมสูง  

�   5. กระแสวัตถุนิยม ใชจายฟุมเฟอย  

�   6. การเมืองที่ ใชเงินเปนเครื่องมือ  

�   7. วัฒนธรรมเจาขุนมูลนาย  

  รูปแบบการคอรรัปชั่น ไดแก 
�   1. รับสินบน  

2. เอื้อประโยชนแกตัวเอง พรรคพวก หรือพี่นอง 
�   3. การขโมยหรือยักยอกทรัพยสินของรัฐ  

�   4. คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย  

�   5. ผลประโยชนทับซอน  

�   6. จัดทําโครงการที่ไดผลประโยชนตอบแทนไมคุมคาเงินที่ลงทุนไป  

  แนวทางแกไขปญหาคอรรัปชั่นทางการเมือง ไดแก 
�   1. การแบงแยกอํานาจ  

�   2. แยกอิทธิพลดานการเงินออกจากการเมือง  

�   3. ความเปนอิสระของแตละอํานาจ  

�   4. ลดการแขงขันที่ใชวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบธรรม  

�   5. ระบบหลายพรรค ลดความเปนการเมืองแบบเลือกตั้งลงดวยการใชวิธีการแตงตั้ง  

ผูทรงคุณวุฒิหรือเปนโดยตําแหนง 
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   6. การกระจายอํานาจ  
   7. วาระการดํารงตําแหนง  
�   8. ระบบราชการที่เขมแข็ง  

�   9. ระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่เขมแข็ง  

  แนวทางแกไขปญหาคอรรัปชั่นทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก 
�   1. สังคมมีความเสมอภาคตามสมควร  

�   2. การรวมตัวรวมกลุมเขมแข็ง เปนกลุมเปนสมาคม  

�   3. สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารและขอมูล  

�   4. องคกรพัฒนาภาคเอกชนเข็มแข็ง  

�   5. ประชาชนมีคุณภาพ และรูสิทธิหนาที่พลเมือง  

�  6. ประชาชนมีชองทางประกอบอาชีพที่สุจริต และมีรายไดเพี ยงพอตอการยังชีพ 

ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สําคัญๆ ไดแก 
1. การเมืองอํานาจรวมศูนยอยูที่หัวหนาฝายบริหาร 
2. รัฐสภาไมสามารถทําหนาที่ตรวจสอบหรือยับยั้งการใชอํานาจรัฐที่กระทําโดยมิชอบ  
3. กลไกตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน ปปช. คตง. ศาลรัฐธรรมนูญ ถูกครอบงํา 
4. กลไกกลั่นกรองการเขาสูตําแหนงทางการเมือง กกต. ถูกครอบงํา 
5. ประชาชนระดับรากหญาถูกซื้อดวยนโยบายประชานิยม 

  คณะกรรมการ ปปช. มีการกําหนดโทษสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ นักการเมืองหรือดําเนิน
คดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

มาตรการปองกันการคอรรัปชั่น 
มาตรา 32 ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามที่มีอยูจริงในวันยื่นบัญชีดังกลาว 
มาตรา 39 ใหผูดํารงตําแหนงระดับสูง เชนประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ รวม 15 ตําแหนง มีหนาที่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

มาตรา 40 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจกําหนดตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพิ่มเติมจาก มาตรา 39 

มาตรา 42 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงอื่นๆ 
นอกจากที่ระบุไว 

ในมาตรา 39 และมาตรา 40 ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
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  ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชั่น ไดแก 

� 1. การปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

� 2. การรวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 

� 3. การเสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

� 4. การสรางบุคลากรมืออาชีพเพื่อปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  กลไก 4 อยางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกันและแกไขคอรรัปชั่น คือ 
1. การประสานความรวมมือ  
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
3. การสรางมาตรฐาน  
4. การติดตามประเมินผล 

 
แนวทางการแกไขปญหาคอรรัปชั่นของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 

ตองแกไขที่บุคคลและระบบควบคูกันไป คือ 
โดยที่ตัวบุคคลควรปลูกฝกความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ 

ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีคุณคา  
การปรับปรุงระบบและการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง

การปรับปรุงลักษณะงานบางประเภท ที่มีสวนเกี่ยวของกับปญหาความไมโปรงใสและการทุจริต
คอรรัปชั่น เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ การจัดเก็บภาษี การจัดซื้อจัดจาง 
รวมทั้งองคกรที่มีหนาที่ในการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทําที่ไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ที่มา :  http://www.fisheries.go.th/foreign/fisher2/images/law/laoongdao11.pdf 
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/viewFile/34676/28851 
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