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ความส าคญัของปัญหา 
 ปัญหาการทจุรติทีส่งัคมไทยก าลงัเผชญิอยู่ขณะนี้คอืการทุจรติเชงินโยบาย 
ซึ่ ง มัก ใ ช้ เ งื่ อน ไขทา งกา ร เมือ ง เ อื้ อป ระ โยช น์แก่ ตน เองหรือพวกพ้อ ง  
ในลกัษณะของประโยชน์ทบัซ้อน ปัญหาการทุจริตเชงินโยบาย นอกจากจะเป็น
ความร่วมมือของนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจแล้ว บ่อยครัง้ยังมีกลุ่ม  
ขนาดใหญ่หรอืกลุ่มธุรกจิขา้มชาตริว่มอยูด่ว้ย เนื่องจากต่างมผีลประโยชน์รว่มกบัใน
ลกัษณะต่างตอบแทน ผลการศกึษาทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งส่วนใหญ่พบว่าปัญหา
การทุจรติเชงินโยบาย หรอืการใชค้วามชอบธรรมของนโยบาย และกฎหมาย เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ มีความแตกต่างจากปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ หรอืปัญหาการคอร์รปัชนัที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าทีข่องรฐั (abuse) ทีอ่าศยัการร่วมมอืกนัของนักการเมอืง ขา้ราชการ 
และนักธุรกิจในการใช้เครื่องมือ หรือกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ของรัฐเพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบ เป็นการใชอ้ านาจหน้าทีท่ีม่อียูเ่พือ่คอรร์ปัชนั 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ตวัอยา่งทีอ่าจจะช่วยแสดงใหเ้หน็ถงึขอ้จ ากดัของมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจรติ
เชิงโยบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี คือ  กรณีที่ ร ัฐบาลอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายชดเชย  
หรอืที่ถูกเรยีกขานโดยทัว่ไปว่า “ค่าโง่” ให้กบัเอกชน ที่เป็นคู่สญัญาในการด าเนินงานโครงการ
พฒันาต่าง ๆ ใหก้บัรฐั ซึง่กรณีตวัอยา่งน้ี นบัไดว้า่เป็นกรณีทีม่คีวามน่าสงสยัเป็นอย่างยิง่ว่า น่าจะ
มีการทุจริตเกิดขึ้นภายในกระบวนการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ เหล่านัน้ เพราะความ
เสยีหายดงักล่าว เป็นผลที่เกดิขึน้จากความบกพร่องของข้าราชการหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐั  
ในการเขา้มามสี่วนเกี่ยวข้องกบัการกระท านิตกิรรมสญัญาระหว่างรฐักบัเอกชน  แมเ้ป็นยากที่จะ
พสิจูน์ไดว้า่ ความบกพรอ่งในลกัษณะเช่นน้ี เกดิขึน้จาก “ความไม่มเีจตนาจะทุจรติ หรอืเป็นความ
บกพรอ่งโดยสจุรติ” ของบรรดาเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานของรฐัเหล่านัน้ แต่กพ็บว่าถงึแมค้นทัว่ไป
ในสงัคมจะเห็นว่า น่าจะเกิดการทุจริตขึ้นภายใน หรือระหว่างการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
เหล่านัน้ แต่ทว่าในท้ายที่สุดแล้ว เมื่อความบกพร่องดงักล่าว ไม่สามารถที่จะถูกพิสูจน์ได้ถึง
พฤตกิรรม หรอืเจตนาทีจ่ะกระท า หรอืสอ่ไปในการไม่สุจรติ หรอืเพื่อการทุจรติไดแ้ล้ว กรณีปัญหา
ตวัอย่างเหล่าน้ี ก็มกัจะไม่สามารถที่จะถูกน าสู่กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติโดย
มาตรการต่าง ๆ ดงักล่าวไดแ้ต่อยา่งใด 



   
 
 
  ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบนั “การทุจรติเชิงนโยบาย” 
เป็นการทุจรติทีไ่ม่มมีาตรการใด ๆ ถูกออกแบบ หรอืก าหนดขึน้มาเพื่อป้องกนั
และปราบปรามโดยตรง เนื่องจากเป็นการทุจริตที่ถูกตรวจสอบเอาผิดถึง 
คณะบุคคลผู้ท าการทุจริตได้ยาก หรือถ้าหากจะสามารถสืบสาวไปจนถึง 
กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ก็มักไม่มีพยานหลักฐานที่ช ัดเจนเพียงพอที่จะพิสูจน์
ความผดิของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งได้ ทัง้นี้ เพราะว่า พฤติกรรม หรอืเจตนาของ 
การทจุรตินัน้ ไดถ้กูสรา้งใหเ้กดิความชอบธรรม และชอบดว้ยกฎหมายไปเสยีแลว้
นัน้เอง 
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ความส าคญัของปัญหา 
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คอร์รัปชัน = อ านาจผูกขาด(Monopoly) + อ านาจแห่งดุลพนิิจ(Discretion) – ความรับผดิชอบ(Accountability) 

Robert Klitgaard (1996) กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองคอร์รัปชนัวา่ มีตวัแปรหรือสาเหตุมาจากอ านาจ    ท่ี
ผกูขาด อ านาจดุลยพนิิจ และความรับผดิชอบ เป็นสมการของคอร์รัปชนัของหน่วยงานภาครัฐไว ้ดงัน้ี 

ค าจ ากดัความของคอร์รัปชัน  
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ค าจ ากดัความของคอร์รัปชัน  
 

 สาเหตุของการคอร์รปัชนั มทีัง้สาเหตุเชงิพฤตกิรรม โครงสร้างของระบบ
การเมือง ระบบราชการและกฎหมาย รวมถึงสาเหตุด้านสงัคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม ส่วนระดบัความรุนแรงของคอรร์ปัชนัอาจขึน้อยู่กบัว่าคอรร์ปัชนัดงักล่าว
เป็นคอร์รปัชนัที่แบบเป็นครัง้คราว (Occasional) หรอืเป็นระบบอย่างมแีบบแผน 
(Systemic) โดยการคอร์รปัชนัอย่างเป็นระบบ (systematic) จะเกิดผลเสียอย่าง
รุนแรงต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคม เพราะเจ้าหน้าที่ของรฐัจะเรยีกรอ้งให้เอกชน
จ่ายเงนิสนิบนเพื่อแลกกบับรกิารของรฐั และเป็นไปได้ว่าการเรยีกร้องจะทวคีวาม
รุนแรงและขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น กรณีเช่นนี้ ข้ออ้างที่ว่าคอร์รปัชนัช่วยให้
ระบบราชการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพจงึไมถ่กูตอ้ง 



แนวคดิและรูปแบบของการทุจริตเชิงนโยบาย 
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 ในสว่นนี้จะกล่าวถงึแนวคดิและรปูแบบของการทจุรติเชงินโยบาย ซึง่เป็น
การทุจรติทีม่แีบบแผน (systemic) มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัการคอรร์ปัชนั
ของฝ่ายการเมอืง (Political Corruption) และเกีย่วโยงกบัการคอรร์ปัชนัเชงิบุคคล
และเชงิระบบ (Systematic Corruption) อย่างแยกออกจากกนัไม่ได้ ซึ่งจะมาก
หรอืน้อยนัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั “มติ”ิ มุมมองของการท าความเขา้ใจว่าเริม่พจิารณาที ่
ตวัผูก้ระท า ลกัษณะของการกระท าและผล หรอืทัง้สองประการรวมกนั อย่างไร 
กต็าม ในทีน่ี้จะมุ่งศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะของการกระท าและ  
ผลของการทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการก าหนดความหมายที่จะ
สามารถใช้เพื่อพัฒนามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เชงินโยบายต่อไป 
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แนวคดิและรูปแบบของการทุจริตเชิงนโยบาย 
       การทุจรติเชงินโยบายยงัมคีวามคลา้ยคลงึกบัการทุจรติคอรร์ปัชนัเชงิระบบ 



 กรณทุีจริตโครงการจัดการน า้เสียเขตควบคุมมลพษิ 
(คลองด่าน) จังหวดัสมุทรปราการ 
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กรณทุีจริตโครงการจัดการน า้เสียเขตควบคุมมลพษิ 
(คลองด่าน) จังหวดัสมุทรปราการ 
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กรณทุีจริตโครงการจัดการน า้เสียเขตควบคุมมลพษิ 
(คลองด่าน) จังหวดัสมุทรปราการ 
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 กรณทุีจริตโครงการจัดการน า้เสียเขตควบคุมมลพษิ 
(คลองด่าน) จังหวดัสมุทรปราการ 
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 กรณทุีจริตโครงการจัดการน า้เสียเขตควบคุมมลพษิ 
(คลองด่าน) จังหวดัสมุทรปราการ 
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กรณทุีจริตโครงการจัดการน า้เสียเขตควบคุมมลพษิ 
(คลองด่าน) จังหวดัสมุทรปราการ 
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กรณทุีจริตโครงการจัดการน า้เสียเขตควบคุมมลพษิ 
(คลองด่าน) จังหวดัสมุทรปราการ 



กลไกในการป้องกันการทุจริต 
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            ส  ำหรบักิจกำรร่วมคำ้ NVPSKG ประกอบดว้ยบริษัทผูร้บัเหมำซ่ึงเป็นที่รูจ้กักนั

อยำ่งดี โดยบำงบริษัทมีสำยสมัพนัธก์บับุคคลในรฐับำลขณะนั้น แต่ในปี 2539 ยงั

ไม่มีกฎหมำยหำ้มกิจกำรของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเขำ้เป็นคู่สญัญำกบั

หน่วยงำนของรฐั ต่อมำแมจ้ะมี พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 ก็ไม่อำจมีผลยอ้นหลงัที่จะลงโทษผูก้ระท ำผิด คือ 

นักกำรเมืองได ้

              ผลของคดีทุจริตโครงกำรบ ำบดัน ้ำเสีย คลองด่ำน รวมถึงคดีทุจริตคอรร์ปัชนั

อื่นๆ ก่อนหนำ้ ที่เกิดจำกำรล็อคเสป็กเอื้ อประโยชนใ์หก้บับริษัทเอกชน บำงรำย 

น ำไปสู่กำรสรำ้งกลไกในกำรป้องกนั ทั้งกำรออกกฎหมำยอยำ่ง พ.ร.บ. ว่ำดว้ย

ควำมผิดเก่ียวกบักำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรฐั พ.ศ.2542 (พ.ร.บ. ฮั้ว) หรือ

กำรก ำหนดใหร้ฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำเนินงำนใหโ้ปร่งใสมำกข้ึน เพื่อที่ภำค

ประชำชนจะเขำ้ไปตรวจสอบได ้อยำ่ง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 



 

ขอบคุณ 
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