
 
 

มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในต่างประเทศ 
Measures for the Prevention and Suppression 

of Corruption in Various Countries 

การทุจริตถือเป็นคําศัพท์ท่ีคุ้นหูสําหรับคนไทยมาช้านาน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีพ้ืนท่ีใด 
ในประเทศไทยที่ปราศจากปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริง ปัญหาการทุจริตเป็นสิ่งท่ีแทรกซึมอยู่ในทุกวงการ 
ของสังคมไทยตั้งแต่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน จนถึงระดับประเทศ ในแง่มุมของผู้ประกอบการธุรกิจ 
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายอันเป็นค่านํ้าร้อน-น้ําชาของเจ้าหน้าท่ีกลายเป็นรายจ่ายท่ีจําเป็นอันเป็นต้นทุน
สําคัญในการดําเนินการทางธุรกิจไปเสียแล้ว มีการประมาณการกันว่านักธุรกิจท่ีประสงค์จะเข้าดําเนินการ
ทางธุรกิจในโครงการต่างๆ กับภาครัฐ จําต้องจัดสรรผลประโยชน์เป็นจํานวนเงินตั้งแต่ 10-30%  
ของมูลค่าโครงการให้กับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเป็นค่าน้ําร้อน-น้ําชาในการดําเนินโครงการ โดยหากเป็นโครงการ
ท่ัวๆ ไป ท่ีไม่มีความสลับซับซ้อนรายจ่ายอันเป็นค่าน้ําร้อน-นํ้าชาจะอยู่ท่ีประมาณ 10% ของมูลค่า
โครงการในขณะท่ีโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการท่ีมีความซับซ้อนซึ่งต้องมีการล็อกสเปกหรือ 
มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือฮ้ัวงานประมูลค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายในรูปแบบของค่าน้ําร้อน-น้ําชาจะมีมูลค่าสูงถึง  
15-30% ของมูลค่าท้ังหมดของโครงการก่อนหักรายจ่ายเลยทีเดียว ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าปัญหา
การทุจริตจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติ ท่ีแ ก้ไ ม่ตกของสังคมไทย เนื่องจาก ผลประโยชน์ ท่ีได้ 
จากกระบวนการ “กินสินบาท คาดสินบน” ท่ีมีจํานวนมหาศาลชนิดท่ีว่าเจ้าพนักงานทํางานตลอดท้ังชีวิต 
ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสกับจํานวนเงินท่ีได้จากการทุจริตเพียงครั้งเดียว ส่งผลให้กระบวนการทุจริตเติบโตและ 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม  

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดต้ังหน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
เพื่อคอยตรวจสอบและทําหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตในวงราชการเป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
สํานักงานคณะกรรมการการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ฯลฯ แต่ดูเหมือนว่าองค์กรอิสระเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ 
ปัญหาการทุจริตภายในประเทศลดลงเลย หนําซ้ํากลับทําให้กระบวนการทุจริตในประเทศไทยยังมี 
ความแข็งแกร่งและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน อันสะท้อนได้จากดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น 
(Corruption perception index) ซึ่งจัดทําโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency 
International) โดยการสํารวจจากทัศนะหรือการมองภาพจากกลุ่มนักธุรกิจและนักวิเคราะห์ ซึ่งจัดเป็น
ประจําทุกปีพบว่า ประเทศไทยได้คะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนซ่ึงประเทศท่ีได้คะแนนต่ํากว่า 
5 คะแนน ถือว่ามีการทุจริตภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์สูงและอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีต้องจับตาและเฝ้าระวัง  
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ประสบการณ์การปราบปรามการทุจริตในต่างประเทศ 
  ปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ประเทศท่ีมีอัตรา
การทุจริตท่ีสูงย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ประเทศท่ีประสบปัญหาการทุจริตท่ีเรื้อรังย่อมส่งผลให้จํานวนเงินท่ีจะนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไม่ได้ลงสู่ระบบอย่างท่ีควรจะเป็น อันทําให้ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศล้าหลังประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีและขาดโอกาสในการได้รับสวัสดิการท่ีดีอันพึงได้จากรัฐ 
นอกจากนี้ ปัญหาการทุจริตยังถือเป็นภัยสังคมที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดทิศทางของประเทศ ประเทศ 
ท่ีไม่สามารถจัดการกับปัญหาการทุจริตได้อย่างเด็ดขาดและปล่อยให้ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีเรื้อรัง
เสมือนเป็นเน้ือร้าย ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเทศอาเจนติน่า
และประเทศฟิลิปปินส์ ในอดีตเคยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตนได้ดีในระดับหน่ึง แต่หลังจากท่ีไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาการทุจริตภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศท้ังสอง 
กลับมีสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตกต่ํา ตรงกันข้ามกับประเทศท่ีมีระบบและกลไกในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตได้ดี แม้ว่าครั้งหน่ึงประเทศเหล่านี้จะเคยตกอยู่ในช่วงท่ีประสบกับสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียํ่าแย่ แต่ก็สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ มีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งและม่ันคงได้ เนื่องจากมีระบบและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าประเทศอื่นๆ  
 

1. สิงคโปร์ 
  ประเทศสิงคโปร์ ครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามจากประเทศต่างๆ ว่าเป็นประเทศท่ี
ยากจนและเต็มไปด้วยปัญหาการทุจริตภายในประเทศท่ีสูง แต่ด้วยยุทธวิธีท่ีเน้นการป้องกันปัญหาทุจริต
เป็นนโยบายหลักและแสวงหาแนวทางในการปราบปรามปัญหาทุจริตภายในประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป
แต่เด็ดขาดและเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความ
โปร่งใสท่ีสุดในโลก โดยได้รับคะแนนความโปร่งใสด้านการปราปปรามการทุจริตอยู่ท่ี 9.3 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน (Transparency International) ประเทศสิงคโปร์มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพียงหน่วยงานเดียว คือ หน่วยงานสืบสวนการประพฤติทุจริต
(The Corruption Practices Investigation Bureau) หรือ CPIB ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีทําหน้าท่ีในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานดังกล่าวน้ีก่อต้ังเม่ือปี ค.ศ. 1952  
มีอํานาจหน้าท่ีในการสืบสวนตามมาตรา 241 ของกฎหมายป้องกันการทุจริตแห่งประเทศสิงคโปร์  
(The Prevention of Corruption Act) หน่วยงานสืบสวนการประพฤติทุจริตหรือ CPIB ถือเป็นหน่วยงาน
อิสระด้านการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความเข้มแข็ง ปราศจากการแทรกแซงต่างๆ จากกลุ่มอิทธิพล 
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และกลุ่มการเมืองในทุกระดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งม่ันและการเอาจริงเอาจังกับการปราบปราม
ปัญหาการทุจริตของ นายลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ ท่ีมีเจตจํานงอย่างแน่วแน่ในการ
เร่งปราบปรามการทุจริตภายในประเทศให้หมดส้ินไปอย่างถาวร ส่งผลให้หน่วยงานสืบสวนการประพฤติ
ทุจริตหรือ CPIB สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี  

นอกจากการเน้นแนวทางการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังภายในประเทศแล้ว 
ประเทศสิงคโปร์ยังเน้นแนวทางในการใช้มาตรการป้องกันการทุจริตควบคู่กับการปราบปรามการทุจริต 
อีกด้วย โดยการปรับอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังข้าราชการและนักการเมืองให้มีระดับรายได้ 
ในระดับท่ีสูง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้นยังได้มีการแก้ไขกฎหมาย 
บางฉบับท่ีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีใช้เป็นช่องทางในการทุจริต เช่น แก้ไขกฎหมายท่ีมีข้อความกํากวม
สามารถตีความได้หลายนัย แก้ไขกฎหมายเก่ียวกับอํานาจในการพิจารณาใบอนุญาต การจัดเก็บภาษี 
รวมตลอดถึงค่าปรับต่างๆ ของกรมกองต่างๆ ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร กรมตํารวจ 
กรมสรรพามิต ฯลฯ ให้มีลักษณะการกระจายอํานาจ เพ่ือลดช่องทางในการทุจริตรวมตลอดถึงปรับปรุง
ระบบการติดต่อทางราชการท่ียุ่งยากซับซ้อนอันเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการทุจริตภายในประเทศท่ีต่ําท่ีสุดในโลก ย่ิงไปกว่านั้น 
ประเทศสิงคโปร์ยังได้ใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลลงทุนกับการพัฒนาการศึกษาและการสร้างจิตสํานึก 
ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยท่ีจะเกิดข้ึนจากปัญหาการทุจริต โดยมีความเชื่อว่าการลงทุนกับองค์กร 
ภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการลงทุนท่ีดีท่ีสุดและคุ้มค่ามากท่ีสุด โดย 
เน้นการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนให้เข้มแข็งและคอยเป็นหูเป็นตาให้รัฐแทนการตั้งองค์กร
ตรวจสอบการทุจริตข้ึนภายในประเทศหลายๆ องค์กร 

 

2. ฮ่องกง 
  เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ก่อนหน้าท่ีจะมีการปฏิรูประบบการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตครั้งใหญ่ภายในประเทศ  ฮ่องกงถือว่าเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีปัญหาการทุจริตค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรมตํารวจ เจ้าหน้าท่ีตํารวจรับสินบนจากองค์กรอาชญากรรมท่ีเรียกค่าคุ้มครอง 
จากกิจการธุรกิจหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจการหาบเร่ แผงลอยเด็กขัดรองเท้า หญิงบริการทางเพศ 
ร้านอาหาร คนลากรถ คนขับแท็กซี่ คาสิโน ฯลฯ มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะจนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
ในการประกอบธุรกิจ แต่เม่ือรัฐบาลเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริต เขตการปกครองพิเศษ
ฮ่องกงกลับมีอัตราการทุจริตท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นแม่แบบให้ประเทศต่างๆ นําเอารูปแบบ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในประเทศ  
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ในปัจจุบันเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงได้รับคะแนนความ โปร่งใสด้านการปราบปราม 
การทุจริตอยู่ท่ี 8.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก และเป็นอันดับท่ี  
4 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย (Transparency 
International) หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเขตการปกครองพิเศษ
ฮ่องกง คือ คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต (Independent Commission Against Corruption) 
หรือ ICAC ก่อตั้งเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1974 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีการปราบปรามการทุจริต 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตของเขตการปกครองพิเศษ
ฮ่องกงหรือ ICAC ได้นํากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในประเทศด้วยแนวทางสามประสาน  
หรือ three-pronged attack โดยเน้นกลยุทธ์ท่ีสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านการสืบสวน มีการจัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
(Operations Department) สืบสวนสอบสวนเพ่ือทําหน้าท่ีโต้ตอบต่อการกระทําการทุจริตมีหน้าท่ีหลัก 
ในการพิจารณาและไต่สวนข้อหาเก่ียวกับการกระทําการทุจริตท่ีมีการร้องเรียนจากภาคประชาชน  
ด้วยการตรวจสอบคําร้องเรียนของประชาชนอย่างละเอียดทุกคําร้อง มีการรายงานผลให้เจ้าของเรื่องทราบ
ถึงผลการดําเนินการภายในหน่ึงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังเก็บรักษาความลับของผู้ร้องเรียนโดยถือเป็นความลับ
ข้ันสูงของทางราชการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน จนประชาชนรู้สึกไว้วางใจและศรัทธา 
ในองค์กรท่ีทําหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการทุจริต ว่าเป็นหน่ึงในองค์กรท่ีน่าเชื่อถือและสามารถพึ่งพาได้ 

2. ด้านการป้องกัน มีการจัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการป้องกันการทุจริต 
(Corruption Prevention Department) ข้ึนภายในประเทศ โดยเน้นการขจัดโอกาสการกระทําการทุจริต
เชิงระบบ (Systemic corruption) ท้ังในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยองค์กรดังกล่าวนี้ 
จะทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานและข้ันตอนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน  
ด้วยการนําเสนอคําแนะนําในการป้องกันการทุจริตแก่องค์กรภาคเอกชนในการต่อสู้กับการทุจริต 
นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎหมายให้อํานาจเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริต 
เข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตได้อย่างเต็มท่ี เช่น สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีและตู้นิรภัยของ 
ผู้ต้องสงสัยได้ เรียกร้องให้ผู้ต้องสงสัยต้องแสดงสถานการณ์ทางการเงินโดยละเอียด รวมตลอดถึงเข้า 
ตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยได้ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้ารัฐ 
ท่ีทําหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สูงและมีสวัสดิการท่ีดี เพ่ือป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ 
ของอํานาจมืดได้โดยง่าย มีการคัดเลือกผู้นําองค์กรและเจ้าพนักงานด้านการปราบปรามการทุจริตท่ี 
เป็นคนมือสะอาดน่าเชื่อถือ มีการออกกฎหมายให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีทรัพย์สินมากและไม่สามารถอธิบาย 
ท่ีมาได้ หรือใช้ชีวิตท่ีหรูหราฟุ่มเฟือยเกินกว่าเงินเดือนท่ีตนได้รับมาทําการชี้แจงต่อศาล ถ้าไม่สามารถ 
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ชี้แจงได้จะถูกตั้งข้อหาว่าทุจริต ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ติดรูปแบบการใช้ชีวิตหรูหรา ฟุ่มเฟือยอันเป็น
บ่อเกิดท่ีสําคัญของระบบหน้ีสินและปัญหาทุจริตท่ีเรื้อรัง 

3. ด้านการให้ความรู้ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงเน้นนโยบายป้องกันการทุจริตมากกว่า 
การปราบปราม โดยการให้ความสําคัญกับระบบการตรวจสอบด้วยการเน้นท่ีการตรวจสอบโดยองค์กร 
ภาคประชาชน มีการจัดตั้งกองประชาสัมพันธ์ชุมชน (Community Relations Department) ทําหน้าท่ี
หลักในการสร้างทัศนคติของประชาชนให้ต่อต้านการทุจริต และให้ประชาชนทําหน้าท่ีคอยเป็นหูเป็นตา
ให้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วยวิธีการ้องเรียน นอกจากนี้ยังให้การศึกษากับประชาชนและสาธารณะให้รับรู้และเกิด
ความเข้าใจถึงภยันตรายท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาการทุจริตเพ่ือให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านและขจัดการทุจริตให้
หมดไปจากฮ่องกง 

 

3. เกาหลีใต้ 
  ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีรูปแบบทางวัฒนธรรม รูปแบบทางการเมือง 
รวมตลอดถึงรูปแบบทางการปกครอง ท่ีคล้ายคลึงกับประเทศไทย กล่าวคือ ประเทศเกาหลีใต้เป็นหน่ึงใน
ประเทศที่มีระบบอุปถัมภ์ท่ีหนาแน่น นิยมการรวมศูนย์อํานาจแบบเบ็ดเสร็จ และเล่นพรรคเล่นพวก 
รวมตลอดถึงมีการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมืองในทุกระดับชั้น แต่ประเทศเกาหลีใต้กลับสามารถ
จัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างยอดเย่ียมหลังประกาศสงครามกับปัญหาการทุจริต แม้ว่าในปัจจุบันประเทศ
เกาหลีใต้ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศว่าเป็นประเทศท่ีปลอดจากการทุจริตอย่างสิ้นเชิง 
แต่ก็ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศว่าเป็นประเทศท่ีมีพัฒนาการด้านการปราบปรามการทุจริต 
ท่ียอดเย่ียม ประเทศเกาหลีใต้ได้รับคะแนนความโปร่งใสด้านการปราบปรามการทุจริตอยู่ท่ี 5.4 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถือเป็นอันดับ 39 ของโลกและเป็นอันดับท่ี 9 ของภูมิภาคเอเชีย
(Transparency International) การประกาศสงครามกับปัญหาการทุจริตภายในประเทศของประเทศ
เกาหลี ใต้ เ กิดขึ้นครั้ งแรกเ ม่ือปี  ค .ศ .  2002 จากการประกาศใช้กฎหมายต่อต้ านการทุจริต  
(The Anti-Corruption Act) โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาหนึ่งชุด ชื่อว่าคณะกรรมการ
อิสระต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเกาหลีใต้ (Korea Independent Commission Against Corruption) 
หรือ KICAC ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติมีสถานะเทียบเท่ากระทรวงมีหน้าท่ีหลักในการจัดวางนโยบาย  
การประเมินผลด้านนโยบายต่อต้านการทุจริต การให้ความคุ้มครองปกป้องแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมตลอดถึง
ติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงภายในประเทศ  

ประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เน้นแนวทางการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เป็นหลัก ด้วยการปฏิรูปความคิดและจิตใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐและพลเมืองให้ต่อต้านการทุจริตโดยใช้  
แนวทางการลงโทษเจ้าหน้าท่ีท่ีกระทําความผิดในคดีทุจริตอย่างจริงจังและไม่ไว้หน้า แม้กระท่ัง
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ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีแห่งรัฐอันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็สร้าง
แรงจูงใจให้กับประชาชนโดยการเสนอแนวทางให้ประชาชนท่ีพบเบาะแสการทุจริตให้แจ้งไปยัง KICAC  
ซึ่งหากข้อมูลท่ีแจ้งนั้นเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการสูญเสียอันอาจจะเกิดข้ึนต่อรัฐหรือเป็นเรื่อง
ประโยชน์สาธารณะผู้แจ้งจะได้รับรางวัลจากรัฐ โดยข้อมูลของประชาชนที่แจ้งนั้นจะมีระบบป้องกัน 
และรักษาความลับของผู้แจ้งให้เป็นความลับข้ันสูงสุดของทางราชการ นอกจากน้ี ยังมีการนํารูปแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นตัวช่วยในการให้บริการต่อคําร้องขอต่างๆ ของประชาชนอันเป็นการลดโอกาส 
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก ผลเสียหายท่ีเกิด 
จากปัญหาทุจริตส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําให้งบประมาณในการ
นํามาใช้ในการพัฒนาประเทศไม่ได้เข้าสู่ระบบอย่างท่ีควรจะเป็น อันทําให้ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศล้าหลัง ประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีและขาดโอกาสในการได้รับสวัสดิการท่ีดี 
อันพึงได้จากรัฐ แม้ว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากประเทศจะเป็นเรื่องท่ีใหญ่และทําได้ยาก 
แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถแก้ได้ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงล้วนเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีไกลตัวอีกต่อไป ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ได้ผล สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดไม่ใช่เป็นเพียงการนําเอารูปแบบ
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตของต่างประเทศมาบังคับใช้ สิ่งสําคัญท่ีสุดคือความจริงใจของรัฐบาล  
ในการแก้ไขปัญหา เพราะ หากรัฐบาลไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหา การนําแนวทางการปราบปราม
การทุจริตของต่างประเทศมาใช้ย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากประเทศได้ สิ่งสําคัญ 
อันดับแรกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างจริงจัง คือ รัฐบาลควรเร่งกําหนดให้ปัญหาการทุจริต
เป็นวาระแห่งชาติ รวมตลอดถึงปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนภายในประเทศรู้ถึงผลกระทบของปัญหาทุจริต
และร่วมกันต่อต้านการทุจริตกับภาครัฐบาล จากการศึกษาแนวทางการปราบปรามการทุจริตในเกาหลีใต้
ฮ่องกงและสิงคโปร์ พบว่า ประเทศต่างๆ เหล่าน้ี ไม่ได้ใช้กลวิธีในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยการ 
ตั้งองค์กรอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการกระทําการทุจริตข้ึนภายในประเทศหลายๆ องค์กรเหมือน
อย่างประเทศไทย แต่มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบเพียงองค์กรเดียว ท่ีสําคัญ คือ ได้นําเอาแนวคิดในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตโดยเน้นท่ีองค์กรภาคประชาชน ให้ประชาชนมาเป็นผู้ตรวจสอบการกระทําการทุจริต 
และคอยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐมากกว่าจะเสียงบประมาณในการตั้งองค์กรอิสระหรือองค์กรตรวจสอบ
จํานวนมากๆ แต่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 
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2. รัฐบาลควรเร่งสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้ประชาชนต่อต้านการทุจริต ด้วยวิธีการ 
ปลุกกระแสศรัทธาจากประชาชน โดยการลงโทษผู้กระทําความผิดในคดีทุจริตให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
และไม่ไว้หน้า เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร้องเรียนและเข้าทําการตรวจสอบด้วยช่องทางหลากหลาย
ช่องทางเพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมท้ังดําเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชน
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม มีการแจ้งผลการดําเนินการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนทราบทุกครั้ง 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนว่าสิ่งท่ีพวกเขาร้องเรียนไปจะไม่สูญเปล่า  
มีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนโดยถือเป็นความลับของทางราชการข้ันสูงสุด เพ่ือสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้ร้องเรียน 

3. รัฐบาลควรเร่งปรับเงินเดือนให้กับเจ้าพนักงานภาครัฐให้สามารถดํารงชีพอยู่ในสังคม 
ได้อย่างภูมิใจและเต็มภาคภูมิ  ในขณะเดียวกันก็มีการประเมินผลการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้การดําเนินงานคุ้มกับค่าจ้างท่ีรัฐตอ้งสูญเสียไป รวมถึงแสวงหาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายท่ีมีความ
กํากวม ท่ีให้อํานาจเจ้าพนักงานตีความได้สองแง่ หรือกฎหมายท่ีให้อํานาจหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  
มีอํานาจมากเกินไป เนื่องจากส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญในการนําไปสู่การทุจริตของเจ้าพนักงาน 
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