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เรื่อง
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
เรียบเรียง นางสาวอัญชลี จวงจันทร์ วิทยากรชํานาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สํานักวิชาการ
ออกอากาศ กันยายน พ.ศ. 2558
แม้ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานและองค์กรเพื่อติดตามตรวจสอบการกระทําทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ แต่การทุจริตคอร์รัปชันของ
ประเทศไทยยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในสังคมไทยในทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก
ประจําปี 2557 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยจาก 35 คะแนน
มาเป็น 38 คะแนน ประกอบกับหลายประเทศที่ เคยมีคะแนนเท่ากันหรือมากกว่าประเทศไทยในปี 2556
ได้คะแนนเท่าเดิมหรือบางประเทศได้คะแนนลดลงหรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าประเทศไทย ซึ่งอาจหมายถึงในช่วงปี
ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้พยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเห็นผลของการแก้ปัญหาบางด้าน เช่น
การปลูกฝังความดีให้เด็ก ๆ ในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และการดําเนิน “โรงเรียนคุณธรรม”
รวมถึงการตื่นตัวของภาคธุรกิจในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งคนไทยจํานวนมากได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การที่คนในสังคมตื่นตัวต่อ
ปัญหาร่วมกันเช่นนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยได้นําพลังร่วมของคนในสังคมมาผลักดันการแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติที่แท้จริง ทั้งนี้รวมถึงการไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบและไม่ให้คนโกง
มีที่ยืนในสังคม และมีการกลั่นกรองและตรวจสอบผู้บริหารประเทศให้ทํางานด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส
นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
สภาปฏิรูปแห่งชาติโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิ ชอบ ได้ มี การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และจั ด ประชุ ม Workshop เพื่ อกํ าหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์และจัดทําร่างพิมพ์เขียวการปฏิรูป ในประเด็นการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นําเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ จากนั้นได้ดําเนินการกําหนดวิธี
และกระบวนการปฏิ รู ป การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบโดยมอบหมายให้ คณะ
อนุกรรมาธิการ 6 คณะ กําหนดแนวทางการปฏิรูปเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็น 3 ยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูป “คน” ให้มีจิตสํานึกและสร้างพลังร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อปฏิรูประบบและองค์กรเพื่อ
สร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์การปราบปรามเพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการต่อกรณีการทุจริต
คอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ
ผลการพิ จารณาศึ กษาวิ เคราะห์ แนวคิ ดการปฏิ รู ป การป้ องกั นการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านการปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิ บาล
ซึ่งด้านการปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เป็นการดําเนินงานโดยใช้ “คน” เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และ
แก้ที่วิธีคิดของคนโดยตรง ให้คนมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการยั่วยุให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็น “คนไทย
ไม่ โกง” ที่ น อกจากตนเองไม่ โกงและจะไม่ ย อมให้ ผู้ อื่ น โกงอี ก ด้ วย กรอบการขั บ เคลื่ อน “คนไทยไม่ โกง”
ประกอบด้วยสามแนวทางคือ แนวทางการสร้างจิตสํานึกโดยเริ่มต้นทําให้คนมีจิตสํานึกที่ถูกต้องรู้ผิดชอบชั่วดี
ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางสร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบันเพื่อเสริมสร้าง
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ความเข้ มแข็ งของ “คน” ที่ มี จิ ตสํ านึ ก โดยสร้ างกลไกให้ ปั จเจกบุ คคลที่ มี จิ ตสํ านึ กเชื่ อมโยงสั มพั นธ์ กั นเพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างพื้นที่ให้คนดีมีที่ยืนในสังคม และแนวทางสร้างพลังคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมด้วย
การส่งเสริมและสร้างกลไกที่ทําให้เครือข่ายของผู้ที่มีจิตสํานึกรักความถูกต้องมีพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 1) เด็กและเยาวชน 2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3) นักการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง 4) ธุรกิจเอกชน 5) สื่อมวลชน 6) ประชาสังคม
7) ประชาชน ส่วนด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เป็นการสร้างระบบภูมิต้านทานการทุจริตให้แก่ทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน ซึ่งสังคมต้องมีหลักธรรมาภิบาล
ดังต่อไปนี้
1. หลักนิติธรรม โดยการปฏิรูปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรให้มีความซับซ้อน
สร้างการยอมรับร่วมกันและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้างความโปร่งใส ในการกําหนดกฎเกณฑ์กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน
การเข้าถึงข้อมูล
3. การเสริมสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. การลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ
ระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
6. การขจัดโอกาสการทุจริตด้วยการตรวจสอบ จับกุม ลงโทษ อย่างเคร่งครัด และจริงจัง เช่น
การสร้างกลไกการลงโทษทางสังคม การริบทรัพย์ การชดใช้ทางแพ่ง
7. ลดการแทรกแซงทางการเมื อ ง เช่ น การแต่ งตั้ งข้ าราชการระดั บ สู ง และคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มี
ข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. พัฒนาระบบกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่จะทําให้การบริหารงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับเงิน การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการภาครัฐ
2. ประชาชน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน ควรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการแจ้งเบาะแส และร่วมตรวจสอบกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการ
ทุจริตในทุกระดับ
3. ผู้แจ้งเบาะแสและผู้มีส่วนร่วม ได้รับความคุ้มครองกรณีได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจาก
การเข้าเป็นพยานจะต้องได้รับการชดเชยจากรัฐ
4. องค์ ก รอิ ส ระและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ มี ส มรรถนะและ
องค์ความรู้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ความมีอิสระในการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้
อย่างบรรลุผลตามอํานาจหน้าที่ของกฎหมายที่กําหนดได้ องค์กรอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง
หรือชี้นําจากฝ่ายบริหารหรือข้าราชการการเมือง
6. ควรมีศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นศาลชํานัญพิเศษที่ใช้ระบบการไต่สวน ทําหน้าที่
พิจารณาและพิพากษาคดีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าร่ํารวย
ผิด ปกติ กระทํ าความผิ ด ฐานทุ จริต ต่ อ หน้ าที่ กระทํ าความผิ ด ต่ อ ตํ าแหน่ งหน้ าที่ ราชการหรือ ความผิด ต่ อ
ตําแหน่งหน้าที่
***********************
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