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ปัญหาและผลกระทบของการทุจริตเชิงนโยบาย

• การทุจริตเชิงนโยบาย มักใช้เป็นเงือ่นไขทางการเมือง ที่เอื้อประโยชน์ตา่ง
ตอบแทนแกต่นเองหรอืพวกพอ้งในลกัษณะของประโยชน์ทับซ้อน จากการ
น าเสนอนโยบายและผลักดันให้นโยบายไปสู่การปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม
นโยบายที่ฝ่ายการเมืองน าเสนอไว้  

• การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นความร่วมมือของนักการเมือง ข้าราชการ 
นักวิชาการ นักธุรกิจ และกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรอืกลุ่มธุรกจิข้ามชาติ



ปัญหาและผลกระทบของการทุจริตเชิงนโยบาย

• การทุจริตเชิงนโยบาย แม้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ส่วนรวมตามที่เสนอไว้
บ้างก็ตาม แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคม ได้ “บ่อนท าลาย” คุณค่า
ที่ดีงามของสังคมโดยรวมและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่อาจประเมิน
ค่าได้

• การทุจริตเชิงนโยบาย เป็น “กระบวนการ” ทุจริตอย่าง “เป็นระบบ” / 
“มีแบบแผน” ที่ด าเนินการโดยใช้องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย โดยมีกระบวนการด าเนินงานในลักษณะ
สมคบและแบ่งงานกันท าที่ “ซับซ้อน” และยากที่จะตรวจพบหรือตรวจสอบ
ได้โดยง่าย หรือไม่อาจตรวจพบได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของ
ฝ่ายไหน อย่างไร



ปัญหาและผลกระทบของการทุจริตเชิงนโยบาย
• ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย มีความซับซ้อน เนื่องจากเป็นการสร้าง/ใช้ “ความชอบ

ธรรม”ของนโยบายและกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ และมีความ
แตกต่างจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
(Systemic corruption) ที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (abuse) 

• ลักษณะของการทุจริตเชิงนโยบาย มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญคือ กระบวนการท าให้
เกิดความชอบธรรมในการคอรัปชันโดยการ “สร้าง” หรือ “ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ” 
เป็นเครื่องมืออย่างเป็นระบบในการ “สร้างความสมเหตุสมผล” ให้กับนโยบาย หรือ
กฎหมายต่างๆ ที่ล้วนเป็นเพียงเครื่องมือและข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรม ความ
สมเหตุสมผล หรือประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการด าเนินงานตามนโยบายหรือการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือเปิดโอกาส หรือใช้เป็นช่องทาง
ในการแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง
นโยบาย หรือกฎหมายนั้นๆ 



ปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตเชิงนโยบาย (ต่อ) 

• ตัวอย่างผลเสีย ที่เกิดจากปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย  เช่น กรณีที่รัฐบาลอาจจะ
ต้องจ่ายค่าเสียหายชดเชยหรือที่ถูกเรียกขานโดยทั่วไปว่า “ค่าโง่”ให้กบัเอกชนที่เป็น
คู่สัญญาในการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ให้กับรัฐตามนโยบายที่ก าหนด ซึ่ง
ความเสียหายดังกล่าว เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความบกพร่องของข้าราชการหรือ
หน่วยงานต่างๆของรัฐในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท านิติกรรมสัญญา
ระหว่างรัฐกับเอกชน แต่กลับเป็นยากที่จะพิสูจน์ว่า ความบกพร่องในลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการต่างๆ นั้น มี
พฤติกรรมหรือเจตนาที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความ
บกพร่องนั้นๆ ด้วยหรือไม่ หรือโดยแท้ที่จริงแล้ว ความบกพร่องเช่นนี้ เกิดขึ้นจาก
“ความไม่มีเจตนาจะทุจริต หรือเป็นความบกพร่องโดยสุจริต” 



• “ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นปัญหาที่ยังไม่มีมาตรการใด ถูกออกแบบ 
หรือก าหนดขึ้นมาเพื่อป้องกัน และปราบปรามโดยตรง เนื่องจากเป็นการ
คอรัปชันที่ถูกตรวจสอบเอาผิดถึงคณะบุคคลผู้ท าการคอรัปชั่นได้ยาก หรือ
ถ้ าหากจะสามารถสืบสาวไปจนถึ งกลุ่ มบุคคลดั งกล่ าวได้แต่มั ก ไม่ มี
พยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งนี้เพราะว่าพฤติกรรม หรือเจตนาของการคอรัปชั่นนั้น ได้ถูกสร้างให้เกิด
ความชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายไปแล้วนั่นเอง



สรุป
1. ลักษณะของการทจุริตเชิงนโยบาย 

- มีความเกี่ยวโยงกับหน่วยราชการสมัยใหม่: ใช้อิทธิพลที่เกินกว่า
อ านาจของกฎหมายเพื่อก าหนดนโยบายและท าให้เกิดผล (เช่น ปกปิด/
บิดเบือนข้อมูล  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีอคติ /ล าเอียง   มีส่วนได้เสีย/
ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ)

- ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง มีอ านาจ 
(อิทธิพล) ในการสร้างและควบคุมค่าเช่า (rent) มักพบความสัมพันธ์ระหว่าง 
“ผู้แสวงหา” ค่าเช่ากับ “นักการเมือง” และการจัดสรรทรัพยากรระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกัน

- มีความเกี่ยวโยงกับแนวคิดเรื่องประโยชน์สาธารณะ (ในระดบั
นโยบาย) และการเข้าสู่ต าแหนง่ทางการเมือง



สรุป (ต่อ)

2. องค์ประกอบของการกระท าทุจริตเชิงนโยบาย

- มีการกระท าทางนโยบาย ที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจของ
รัฐบาล (ครม.) หรือรัฐมนตรี/คณะกรรมการ โดยการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ

- มีการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการตามนโยบาย ที่มี
ลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคล หรือเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ และ

- มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายบริหาร/ญาติพี่น้อง/พรรคพวก 
ได้รับผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ



สรุป (ต่อ)
3. กระบวนการในการกระท าทุจริตเชิงนโยบาย

- ศึกษา วิเคราะห์ (เนื้อหาและผู้เกี่ยวข้อง) รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบตัิ ขั้นตอนการตรวจสอบ รวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ก าหนดนโยบาย หรือแสวงหาโครงการเพื่อได้รับผลประโยชน์

- ประชาสัมพันธ์ และสร้างความชอบธรรม

- ผลักดันอย่างเป็นระบบและเป็นขบวนการ 

- วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง (ก่อน/ระหว่าง/หลัง) และสร้าง
กระบวนการขับเคลื่อน และแก้ไขปญัหาอุปสรรค

- ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการ และมาตรการป้องกนัการตรวจสอบ

- เริ่มกระบวนการเพื่อจัดสรรผลประโยชน์

- ปิดโครงการ/กจิกรรม และเริ่มแสวงหาใหม่



ความสัมพันธ์ของกลุม่ผลประโยชน์ในการทจุริตเชิงนโยบาย

ประโยชน์
สาธารณะ

ผู้ก าหนดนโยบาย

ผู้บริหาร/ปฏิบัติ ผู้รับผลประโยชน์

กลุ่มทุน
วิชาการ/ผูเ้ช่ียวชาญ

กลุ่มทุน

โครงการ/กจิกรรม
สินบน/ส่วนแบ่ง/รางวลัระบบราชการ ญาต/ิพวกพ้อง/นายทุน

ผลประโยชน์ทบัซอ้น ผลประโยชน์ทบัซอ้น

ผลประโยชน์ทบัซ้อน

วิชาการ/ผูเ้ช่ียวชาญ



สรุป (ต่อ)

๔. แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตเชิงนโยบาย

- การแสวงหาประโยชน์จากการก าหนดนโยบายและการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ่จะกระท าไม่ได้ หากไม่มีความร่วมมือของคณะกรรมการ 
หรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐ

- กฎหมายต้องชัดเจนและน ามาใช้อย่างเป็นเอกภาพ โดย
กระบวนการยุตธิรรมที่มีความเปน็วัตถุวิสัย และอิสระ 

- ต้องมี “ระบบ” การตรวจสอบและประเมิน นโยบาย/โครงการ ที่
เป็นอิสระ และเขม้แข็ง 



สรุป (ต่อ)

๕. ปัญหาการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตเชิงนโยบายในปจัจุบนัมี
ปัญหาร่วมประการส าคัญ คือ

- ปัญหาเกีย่วกบัตัวผูก้ระท าความผิด

- ปัญหาเกี่ยวกับระดับของการใช้อ านาจในการกระท าความผิด 

- ค าจ ากัดความของ "การทจุรติเชงินโยบาย"



ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอในการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล: ควรมีกฎหมายเฉพาะส าหรับคัดกรองตรวจสอบ
โครงการเพื่อจัดท าบริการสาธารณะที่เริ่มโดยฝ่ายการเมือง 

2. ข้อเสนอแนะทางกฎหมายในการสร้างกลไกเพื่อป้องกันการทุจริตเชิง
นโยบาย: สร้างกลไกและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การคลังและงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตจาก
นโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ขั้นตอนการหาเสียง การแถลงนโยบายของ
รัฐบาล 

3. ข้อเสนอให้ใช้หลักการสมคบกระท าความผิดเพื่อป้องกันการทุจริตเชิง
นโยบาย : แก้ไขปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต



ขอบคุณ
Vsang2000@gmail.com

Tel. 08 1583 4303
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