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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับการควบคุม

ตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรการในการตอตาน 

การทุจริตของภาครัฐในตางประเทศ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไข ปรับปรุงกฎหมาย 

ท่ีใชเปนมาตรการในการตอตานการทุจริตของภาครัฐในประเทศไทยเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

มากท่ีสุด 

จากการศึกษาพบวา การดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายที่ใชในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยองคกรอิสระท่ีจัดตั้งข้ึน 

ตามรัฐธรรมนูญคือ คณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตแหงชาติ และหนวยงานท่ีอยูภายใต

การบังคับบัญชาของรัฐบาล คือ คณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีอํานาจ

หนาท่ีในการไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทํา

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือความผิด

ท่ีเก่ียวของกันและยังมีหนวยงานที่มีหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

ของภาครัฐอีกหลายหนวยงาน ซึ่งในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทําใหเกิด

ปญหาทางปฏิบัติ ไดแก ปญหาการขาดหนวยงานกลางท่ีมีความเปนอิสระในการใชอํานาจหนาท่ี

ในการตอตานการทุจริต ปญหากระบวนการตามกฎหมายที่ใชในการตอตานการทุจริตในปจจุบัน

ไมไดใหอํานาจกับเจาหนาท่ีในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและเรียกทรัพยสินท่ีไดจากการ

ทุจริตคืนใหกับรัฐ ปญหาการใชสิทธิในการกลาวหาผูกระทําผิดตอผูมีอํานาจหนาท่ีในการ

ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงมีระยะเวลาท่ีไมเหมาะสม และปญหาการไมมีกฎหมายใชบังคับ 

ในเรื่องมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งในทางปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมายนั้น หนวยงาน 

ท่ีปฏิบัติหนาในการปองกันและปราบปรามการทุจริตจะตองเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระ 

ท่ีแทจริง โดยปราศจากการแทรกแซงจากองคกรใดๆ และจะตองเปนศูนยกลางในการตอตาน 

การทุจริตท้ังภายในประเทศและการประสานความรวมมือกับตางประเทศ และในการดําเนินการ

ตามข้ันตอนกระบวนการของกฎหมายพบวาเจาหนาท่ีตามกฎหมายมีอํานาจหนาท่ีอันจํากัด  

การใชสิทธิในการกลาวหาผูกระทําผิดตอผูมีอํานาจหนาท่ีไดกําหนดระยะเวลานอยเกินไป แมวามี

                                                            

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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หนวยงานหลายหนวยงานมีมาตรการในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ  

แตยังคงมีปญหาในการทุจริตท่ีเกิดข้ึนจากเจาหนาท่ีท่ีขาดคุณธรรม  

จากปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา คือ ปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 

ใหเปนพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหนวยงานกลางเพียงหนวยงาน

เดียวท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองเปนศูนยกลางในการบูรณาการงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของภาครัฐภายในประเทศและการประสานงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทุจริตระหวางประเทศ  

ใหอํานาจหนาท่ีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการเก่ียวกับการยึด หรืออายัดทรัพยสิน

ของผูถูกกลาวหาไดในทุกกรณีท่ีกลาวหา และกําหนดใหมีวิธีในการเฝาระวังหรือตรวจสอบ 

ทางการเงินกับธนาคารเก่ียวกับเสนทางการเงินท่ีจะตองมีการแจงเตือนกอนการกระทําผิด  

หรือติดตามเสนทางการเงินท่ีกระทําผิดแลวท้ังภายในและภายนอกประเทศไว เพ่ือการติดตามเอาทรัพยสิน

คืนใหกับรัฐโดยความรวมมือระหวางประเทศ และใหกําหนดเปนขอบังคับเก่ียวกับการเก็บรักษาสมุดบัญชี

และบันทึกหลักฐาน การเปดเผยเอกสารบัญชีการเงินและมาตรฐานการจัดทําและการตรวจสอบบัญชี  

ใหกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิกลาวหาจากระยะเวลาไมเกินหาปเปนไมเกินสิบปนับแตผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐพนจากตําแหนงไปแลว และใหมีประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรม  

โดยกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมในเร่ืองการแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 

การเปนผูรับเหมาและการจัดซื้อจัดจาง การเล่ือนเงินเดือน การเล่ือนตําแหนง และการแกไขปญหา

การทุจริตเชิงนโยบาย 

 

1.  บทนํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาท่ีสะสมและหย่ังรากลึกในสังคมไทยมาเปน

เวลานาน จนกลายเปนคานิยมวาการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนการไดประโยชนแกตนเองและ 

พวกพองอยางงายดายโดยไมตองลงทุนสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาครัฐมีปญหาเร่ืองการทุจริต

และประพฤติมิชอบเปนจํานวนมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

มีอํานาจบังคับใชกฎหมายตามอํานาจหนาท่ีไดโดยตรงและเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจสูง  

มีกรอบของความรับผิดชอบท่ีไมชัดเจนและขาดระบบการทํางานท่ีโปรงใส จึงสงผลใหเจาหนา 

ของรัฐมีโอกาสที่จะใชชองทางดังกลาวกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบกันอยางกวางขวาง 

มาจนกระท่ังประชาชนโดยทั่วไปคิดวาการทุจริตเปนเร่ืองธรรมดาท่ียอมรับได องคกรเพ่ือความ

โปรงใสในประเทศไทย โดย ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เปดเผยผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ

คอรรัปชันประจําป พ.ศ. 2555 พบวา ประเทศไทยได 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

อยูอันดับท่ี 88 จากการจัดอันดับท้ังหมด 176 ประเทศท่ัวโลกและอยูอันดับท่ี 11 จาก 21 
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ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปนคะแนนและอันดับท่ีไมดีข้ึนไปกวาท่ีผานมา
1
 และตอมาในป  

พ.ศ. 2556 ปรากฏวาดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยตกลงไปอีกโดยได  

35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับท่ี 102 จากการจัดอันดับท้ังหมด 177 

ประเทศท่ัวโลกและอยูอันดับท่ี 13 จาก 22 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
2
  

สําหรับประเทศไทยปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาเปน

เวลาชานานแลวแตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได แมวารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายาม 

หามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐเพ่ือลดปญหา

ท่ีเกิดข้ึน จึงไดกอตั้งองคกรตางๆ หลายองคกรเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของภาครัฐจนขาดความเปนเอกภาพในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว  

อันกอใหเกิดปญหาสําคัญดังนี้ 

1.  ปญหาการขาดหนวยงานกลางท่ีมีความเปนอิสระในการใชอํานาจหนาท่ี 

ในการตอตานการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ  

2.  ปญหากระบวนการตามกฎหมายที่ใชในการตอตานการทุจริตในปจจุบันไมไดให

อํานาจกับเจาหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินและเรียกทรัพยสินท่ีไดจากการทุจริต 

ของเจาหนาท่ีคืนใหกับรัฐ  

3.  ปญหาการใช สิทธิ ในการกล าวหาผู กระ ทํ าผิดตอผู มี อํ านาจหน า ท่ี ใน 

การดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงกรณีการทุจริต มีระยะเวลาท่ีนอยเกินไป 

4.  ปญหาการไมมีกฎหมายใชบังคับในเร่ืองมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรม  

ของเจาหนาท่ีของรัฐ แมวามีหนวยงานหลายหนวยงานมีมาตรการในการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ แตยังคงมีปญหาในการทุจริตท่ีเกิดข้ึนจากเจาหนาท่ีขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน ผูเขียนเห็นวาควรทําการศึกษาถึงมาตรการ

ทางกฎหมายที่ใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐตาม

กฎหมายไทยเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาว และทําการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใช

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐตามกฎหมายตางประเทศ

ไดแก ไตหวัน ฮองกงอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ยังไดศึกษาถึง

อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อตอตานการทุจริต ซึ่งผูเขียนจะวิเคราะหเปรียบเทียบและหาแนวทาง

ท่ีถูกตอง เหมาะสมมาปรับใชในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของภาครัฐ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐ 

การศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐ เพ่ือเปน

แนวความคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหหามาตรการทางกฎหมาย เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ตอตานการทุจริตของภาครัฐ  

สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิ 

ในท่ีดินแปลงนี้ สิทธิ (กฎ) หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตได

อยางอิสระ  

แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน
 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) สิทธิ  

ตามความเห็นของศาสตราจารย ดร. หยุด แสงอุทัย คือ ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให  

ซึ่งหมายความวาเปนประโยชนท่ีกฎหมายรับรองวามีอยูและเปนประโยชนท่ีคุมครอง คือ คุมครอง

มิใหมีการละเมิดสิทธิรวมท้ังบังคับใหเปนไปตามสิทธิในกรณีท่ีมีการละเมิดดวย
 
(หยุด แสงอุทัย, 

2538, น. 206) สิทธิในการกลาวหา หมายถึงอํานาจอันชอบธรรมท่ีกฎหมายรับรองใหกระทําได

ในการกลาวหาผูอ่ืน ซึ่งเปนผูถูกกลาวหาท่ีไดกระทําผิดตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว 

นิติรัฐ หมายถึง การท่ีรัฐยอมตนเพื่อปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎหมายท่ีตราข้ึน 

โดยรัฐสภา และมีการบัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปนหลักประกัน

ความเปนธรรมใหกับประชาชนผูอยูภายใตการปกครอง และการใชอํานาจรัฐจะกระทําโดย

กฎหมายหรืออาศัยอํานาจตามกฎหมายเทานั้น 

ในนิติ รัฐการกระทําของรัฐทุกอยางตองชอบดวยกฎหมาย และมีการควบคุม

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของรัฐดวย การควบคุมการกระทําของรัฐใหชอบดวย

กฎหมายมีวิธีการ เชน หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางนิติบัญญัติ หลักความชอบ

ดวยกฎหมายของการกระทําทางตุลาการ และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทาง

บริหาร
 
(มานิตย จุมปา, 2554, น. 65-67) 

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการดําเนินกิจกรรมทางปกครองในรัฐเสรี

ประชาธิปไตยความจําเปนในเร่ืองของการดํารงไวซึ่งหลักนิติรัฐเปนส่ิงสําคัญอันเปนรากฐาน 

ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากความตองการและความซับซอนของสังคม 

ท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําใหกิจกรรมของฝายปกครองมีมากข้ึนตามไปดวย การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ตามหลักนิติรัฐจะเกิดข้ึนไดจริงก็ตอเม่ือมีระบบการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการดําเนิน

กิจกรรมทางปกครอง ซึ่งการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครอง

นั้นสามารถจําแนกไดหลายรูปแบบ โดยหากใชเกณฑองคกรในการจําแนกแลวสามารถจําแนก 

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองไดเปน 2 ระบบใหญ 

ไดแก การควบคุมภายใน และการควบคุมภายนอก
 
(นันทวัฒน บรมานันท, 2555, น. 472-

479) 
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ในการดําเนินกิจกรรมทางปกครองในนิติรัฐ จําเปนอยางย่ิงท่ีเจาหนาท่ีจะตองคํานึงถึง

หลักการอันเปนรากฐานของกฎหมายปกครอง หลักการอันเปนรากฐานของกฎหมายปกครอง 

ท่ีจะกลาวตอไปนี้ เปนหลักการท่ีนอกจากจะสกัดออกมาจากบทบัญญัติตางๆ ในรัฐธรรมนูญและ

บทบัญญัติของกฎหมายปกครองระดับพระราชบัญญัติตางๆ แลว ยังเปนหลักเกณฑอันเปนท่ี

ยอมรับกันในประเทศท่ีเจริญกาวหนาในทางกฎหมายปกครองในฐานะเปนหลักกฎหมายท่ัวไปดวย
 
 

หลักความพอสมควรแกเหตุ
 
หลักความชัดเจนแนนอนและคาดหมายไดในการกระทําทางปกครอง 

หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยอําเภอใจ หลักสุจริตและหลักการหามใชสิทธิโดยมิชอบ หลักการ

คุมครองความเชื่อถือและไววางใจ และหลักการคุมครองประโยชนสาธารณะ
 
(วรเจตน ภาคีรัตน, 

2554, น. 57-67) 

การทุจริต หมายถึง การกระทําท่ีเปนการประพฤติช่ัว กินสินบน คดโกง โกง ไมสุจริต 

ไมซื่อตรง ไมซื่อสัตย มีพฤติการณเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดใหกับตนเองหรือผูอ่ืนและให

หมายความรวมถึงประพฤติมิชอบดวย ซึ่งประพฤติมิชอบ คือการใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี

อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ 

การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของรัฐ ท้ังการทุจริตและประพฤติมิชอบลวนแลวแต

เกิดความเสียหายใหแกทรัพยสินของรัฐและทรัพยสินของประชาชน 

แนวคิดในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทยอาจกลาวไดวาตาม

พระราชบัญญัติ ป.ป.ป. พ.ศ. 2518 ไดนําคําวา การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาใช

อยางเปนทางการเปนคร้ังแรก ท้ังนี้เพ่ือใชแทนการกระทําความผิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

โดยรวมๆของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งอาจเปนความผิดท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยของ

เจาหนาท่ีของรัฐหรือเปนความผิดท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยของเจาหนาท่ีและกฎหมาย

อาญาดวยก็ได แมพระราชบัญญัติ ป.ป.ป. พ.ศ. 2518 มาตรา 3 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติ ป.ป.ป. (ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2530 จะไดใหคํานิยามดังกลาวไวแลว แตเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจในขอความคิดของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการโดยทั่วไป ท่ีเรามักใชคําตาม

ภาษาอังกฤษวา “คอรัปช่ัน” (Corruption)
 
(อุดม รัฐอมฤต, 2544, น. 7) 

เม่ือรัฐบาลผูใชอํานาจบริหารประสงคจะบริหารประเทศในแนวหรือนโยบายอยางไร 

ถายังไมมีกฎหมายสนับสนุนก็จะตองขอใหสภานิติบัญญัติออกกฎหมายใหอํานาจแกฝายบริหาร 

เพ่ือจะไดใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารประเทศตอไป
 
(พรชัย เล่ือนฉวี, 2553, น. 206) ดังนั้น 

เม่ือรัฐบาลซึ่งเปนฝายบริหารมีความตองการที่จะมีนโยบายในการตอตานการทุจริต รัฐบาลก็

สามารถเสนอกฎหมายใหฝายนิติบัญญัตใิหมีการตรากฎหมายตามกระบวนการและข้ันตอนในการ

ออกกฎหมาย เพ่ือนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการตอตานการทุจริตซึ่งไดมีการดําเนินการมาแลว 

กลาวคือ พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2551 ซึ่งไดมีการจัดตั้งองคกรในการตอตานการทุจริตในภาครัฐข้ึนเพ่ือเปนเคร่ืองมือของ

ฝายบริหารในการตอตานการทุจริตในปจจุบัน  
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ภารกิจของรัฐ (วรเจตน ภาคีรัตน, 2555, น. 73-75) เนื่องจากรัฐแตละรัฐอาจ

กําหนดเปาหมายเอาไวแตกตางกัน ภารกิจของรัฐจึงอาจแตกตางกัน เม่ือพิจารณาจากรัฐท่ียอมรับ

นับถือคุณคาของหลักประชาธิปไตยและคุณคาของหลักนิติรัฐแลว เห็นไดวารัฐมีภารกิจท่ีสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

1.  การรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยของรัฐ เปนภารกิจดั้งเดิม

และภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือใหภารกิจดังกลาวนี้บรรลุผลจึงจําเปนท่ีระบบกฎหมายจะตอง

กําหนดใหรัฐเปนผูท่ีผูกขาดการใชกําลังทางกายภาพ การผูกขาดการใชกําลังทางกายภาพเพื่อ

รักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยภายใน อีกดานหนึ่งก็กอใหเกิดหนาท่ีแกปจเจกบุคคลในการที่จะไม

ใชกําลังทางกายภาพในการบังคับการตามสิทธิของตนดวยตนเองเพราะหากใหปจเจกบุคคลบังคับ

การตามสิ่งท่ีบุคคลนั้นเห็นวาถูกตองแลว ความวุนวายก็จะเกิดข้ึนท่ัวไปในรัฐ นอกจากน้ีรัฐยัง

ผูกขาดการใชกําลังทางทหารในการปองกันบูรณภาพแหงดินแดนอีกดวย อยางไรก็ตาม การรักษา

ความปลอดภัยของรัฐนั้น รัฐยอมไมไดกระทําเฉพาะแตการมีกองทัพไวปองกันประเทศเทานั้น  

แตยังกระทําโดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศอีกดวย  

2.  การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน การที่ระบบกฎหมายยอมรับสิทธิมนุษยชนตลอดจน

สิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานนั้นยอมมีผลจํากัดขอบเขตการกระทําของรัฐ เนื่องจากบทบัญญัติวาดวยสิทธิ

มนุษยชนและสิทธิพลเมืองซึ่งถือวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญจะกําหนดเขตแดน

แหงสิทธิของปจเจกบุคคลซึ่งรัฐไมสามารถกาวลวงไดหรือหากสามารถกาวลวงได ก็ยอมจะตองทํา

ตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ในอีกดานหนึ่งรัฐยอมมีหนาท่ีในการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

เหลานั้นดวย ภารกิจดังกลาวนี้ทําใหรัฐตองจัดโครงสรางตลอดจนกระบวนการทางกฎหมาย 

ท่ีเอ้ืออํานวยตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ย่ิงไปกวานั้นรัฐยังมีหนาท่ีปกปองคุมครองสิทธิ 

ข้ันพ้ืนฐานจากการลวงละเมิดโดยบุคคลท่ีสามดวย  

3.  การจัดการศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยรัฐมีภารกิจในการทําให

ประชาชนสามารถแสดงศักยภาพของความเปนมนุษยออกมาโดยสมบูรณตามความสามารถ 

ของแตละบุคคล การจัดการศึกษาใหความรูทางวิชาการ การฝกอบรมวิชาชีพ การสอนใหรูจักอดทน 

อดกล้ันตอความคิดความเห็นท่ีแตกตางออกไป ตลอดจนการอบรมบมเพาะใหประชาชนมีความ

รับผิดชอบตอสวนรวม  

4.  การจัดสวัสดิการสังคมและการสรางความเปนธรรมในสังคม รัฐมีหนาท่ีในการ

จัดการใหพลเมือสามารถดํารงชีวิตอยูในรัฐไดอยางมีความหมายในฐานะเปนมนุษย รัฐจึงมีหนาท่ี

ในการจัดทําบริการตลอดจนสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานใหแกพลเมือง  

5. การสงเสริมและควบคุมกํากับเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจ

เจริญเติบโตเพ่ือประโยชนในทางภาษีอากรอันเปนแหลงรายไดของรัฐ ควบคุมการแขงขันใหเปนไป

อยางเสรีและเปนธรรม 
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6.  การพิทักษรักษาส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมายอยู ท่ีการรักษาสภาวะธรรมชาติ  

ขจัดการกระทําท่ีรบกวนหรือกอใหเกิดความเสียหายแกสภาวะธรรมชาติจนอาจเปนอันตรายตอ 

บรรดาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย  

 

3.  มาตรการในการตอตานการทุจริตของภาครัฐในประเทศไทยและตางประเทศ 

3.1  มาตรการในการตอตานการทุจริตของภาครัฐในประเทศไทย 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 19 ท่ีเปนสาระสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดแก  

ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภาตามหมวด 5 การถอดถอน 

จากตําแหนง ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเพ่ือสงไปยังอัยการสูงสุด 

เพ่ือฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามหมวด 6 ไตสวนและ

วินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนและเจาหนาท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ ไตสวนและวินิจฉัยวา 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใชบุคคลตาม (2) หรือเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหาร

ระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน

ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ

ยุติธรรมหรือความผิดท่ีเก่ียวของกัน รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือขาราชการในระดับ

ต่ํากวาท่ีรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

หรือท่ีกระทําความผิดในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวยตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
11

 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  

ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจหนาท่ีท่ีเปนสาระสําคัญเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไดแก การไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมูลเก่ียวกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐ 

ของเจาหนาท่ีของรัฐ และการไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังความเห็นสงพนักงานอัยการ 

เพ่ือฟองคดีอาญาตอเจาหนาท่ีของรัฐ การไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมูลเก่ียวกับการกระทําการทุจริต 

ในภาครัฐของเจาหนาท่ีของรัฐ และไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังความเห็น 

สงพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีอาญาตอเจาหนาท่ีของรัฐ โดยกําหนดใหสํานักงาน ป.ป.ท. มีอํานาจหนาท่ี

ท่ีเปนสาระสําคัญ ไดแก ประสานงานและใหความรวมมือกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประสานงานและใหความรวมมือระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวบรวมและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ 

การทุจริตจัดใหมีหรือใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู

เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี  
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ใหสํานักงานหารือและทําความตกลงรวมกันกับสํานักงาน ป.ป.ช. มาตรการในการตอตานการทุจริต

ของภาครัฐในตางประเทศ 

ประเทศมาเลเซีย มีการจัดตั้ง Special Cabinet on Government Integrity โดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธานทําหนาท่ีดูแลดานจริยธรรมในการบริหารราชการ และตั้ง Integrity 

Management Committee (IMC) ในระดับรัฐและเมือง เพ่ือเปนกลไกของรัฐในการดูแลเร่ือง

จริยธรรมภายใตคานิยมหลัก 6 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความนาเช่ือถือ ปญญา ความยุติธรรม 

ความโปรงใสและความกตัญู (Gratitude) ประเทศแคนนาดา รัฐบาลของรัฐ Nova Scotia 

กําหนดไวใน Code of Conduct for Civil Servants ในสวนท่ีเก่ียวกับกลไกการดําเนินงาน 

ของจรรยาขาราชการ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองคกรในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไดแกสํานักงานคุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ(Office of Government Ethics หรือ OGE) เปนผูนํา

ในการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของขาราชการ และแกไขความขัดแยง 

ท่ีเกิดข้ึน ในฐานะความเปนหุนสวนกับสวนราชการและหนวยงานของฝายบริหาร สํานักงาน 

จะสนับสนุนใหขาราชการมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง และสรางเสริมความเช่ือม่ันของสาธารณชน

ท่ีมีตองานของภาครัฐวาดําเนินไปโดยยุติธรรมและมีคุณภาพ และไดมีการกําหนดใหมาตรฐาน

พฤติกรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการฝายบริหารระดับหนวยงานของสหรัฐอเมริกา ประเทศไตหว่ัน  

ใหความสําคัญกับกลไกการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตประพฤต ิ

มิชอบข้ึนซึ่งจะเห็นไดจากการแยกอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดของรัฐออกเปน 5 สภา  

คือ สภาการบริหารสภานิติบัญญัติ สภาตุลากร สภาตรวจสอบและคัดเลือก และสภาควบคุม 

กลไกการจัดการดานคุณธรรม จริยธรรม ใชแนวทางการควบคุมมากกวาการสงเสริม โดยมีการ

ประกาศใช Ethics Directions for Civil Servants เปนกรอบในการดําเนินงานโดยท่ี Ethics 

Directions for Civil Servants นี้จะประกอบดวยขอบังคับ 20 ขอมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ

เช่ือม่ันวาขาราชการทุกคนจะปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางซื่อสัตย ยุติธรรมและมุงประโยชน

สวนรวมเนื้อหาจะเนนไปในการปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ  

และกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหกับผูท่ีเก่ียวของ และเขตปกครองพิเศษฮองกง ไดปรับตัวเอง

จากเมืองท่ีมีความฉาวโฉบเร่ืองการหาประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีมาเปนเมืองท่ีโปรงใสท่ีสุด 

และไดรับการยอมรับจากองคกรนานาชาติ ตั้งแต World Bank Heritage Foundation และ 

Transparency International และหลายๆ ประเทศไดพิจารณาให ICAC เปนหนวยงานตนแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพในการตอตานการหาประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีในองครวมโดยการติดตาม

ตรวจสอบ ปองกันและใหการศึกษา (จินตนา บิลมาศ, 2552, น. 2-1, 2-13) 

อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อตอตานการทุจริต ไดแก อนุสัญญาขององคการ 

เพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจวาดวยการตอตานการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ

ตางประเทศในกิจการธุรกิจระหวางประเทศ ไดกําหนดขอสําคัญในเร่ืองเอกสารหลักฐานทางบัญชี

เพ่ือใหใชเปนพยานหลักฐานในการตรวจสอบ อนุสัญญาของสภายุโรปเร่ืองกฎหมายอาญาวาดวย
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การทุจริต ไดกําหนดเร่ืองการฟอกเงินท่ีไดมาจากการทุจริตไววา ประเทศภาคีแตละประเทศพึงจัด

ใหมีมาตรการทางนิติบัญญัติและมาตรการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา

ภายใตกฎหมายภายในของประเทศนั้น 

สําหรับการกระทําท่ีระบุในอนุสัญญาของสภายุโรปวาดวยการฟอกเงิน การคน การยึด

และการริบส่ิงท่ีไดมาจากการกระทําความผิด อนุสัญญาของสภายุโรปเร่ืองกฎหมายแพงวาดวย

การทุจริต ไดกําหนดเรื่องอายุความในการใชสิทธิกลาวหาไววา ประเทศภาคีแตละประเทศ 

พึงกําหนดใหมีในกฎหมายภายในของประเทศตน สําหรับการดําเนินคดีเพ่ือการชดใชเยียวยา

ความเสียหายนั้นวาจะตองอยูภายใตกําหนดอายุความซึ่งตองกําหนดใหไมนอยกวาสามปนับ 

จากวันท่ีบุคคลท่ีไดรับความเสียหายไดรูหรือควรรูตามสมควรวามีความเสียหายนั้นเกิดข้ึน 

หรือการกระทําทุจริตนั้นไดมีการกระทําข้ึนและไดรูหรือควรรูตามสมควรถึงตัวบุคคลผูจะตองรับ

ผิดในการนั้น อยางไรก็ตามการดําเนินคดีดังกลาวจะตองไมดําเนินการภายหลังกําหนดอายุความ

ซึ่งตองกําหนดไมนอยกวาสิบปนับจากวันท่ีมีการกระทําทุจริตนั้นและอนุสัญญาขององคการ

สหประชาชาติเพ่ือตอตานการทุจริต ไดกําหนดนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือปองกันและตอตาน 

การทุจริต ไดแก ประเทศภาคีแตละประเทศโดยสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมาย

ของประเทศนั้นพึงพัฒนาและดําเนินการหรือคงไวซึ่งนโยบายการประสานงานกันตอตานการทุจริต

อยางมีประสิทธิผลซึ่งจะสงเสริมการมีสวนรวมของสังคมและสะทอนถึงหลักการของนิติธรรม 

การบริหารกิจการบานเมืองและทรัพยสินของรัฐอยางเหมาะสม ความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส 

และความรับผิดชอบ ประเทศภาคีแตละประเทศพึงมุงม่ันท่ีจะกําหนดและสงเสริมการปฏิบัติ 

ท่ีมีประสิทธิผลในการปองกันการทุจริต ประเทศภาคีแตละประเทศพึงมุงม่ันท่ีจะประเมินผลของ

หลักเกณฑทางกฎหมายและมาตรการทางการบริหารที่เก่ียวของนั้นเปนระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึง

ความเหมาะสมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตนั้น และประเทศภาคีพึงใหความรวมมือ

แกกันและกัน และแกองคการระหวางประเทศและองคการระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของในการสงเสริม

และพัฒนามาตรการดังกลาวในขอนี้ ท้ังนี้ตามความเหมาะสมและโดยสอดคลองกับหลักการ

พ้ืนฐานของระบบกฎหมายของประเทศภาคีนั้น ความรวมมือดังกลาวอาจรวมถึงการมีสวนรวมใน

รายการและโครงการระหวางประเทศท่ีมุงหมายเพ่ือการปองกันการทุจริตนั้น (กิตติพงษ  

กิตยารักษ และคณะ, ม.ป.ป., น. 2-8) 

 

4.  วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการตอตานการทุจรติของภาครัฐ 
4.1  ปญหาการขาดหนวยงานกลางที่มีความเปนอิสระในการใชอํานาจหนาท่ีในการตอตานการ

ทุจริตของหนวยงานภาครัฐท้ังภายในและตางประเทศในการศึกษาพบวาการบังคับใชกฎหมาย 

ท่ี เ ก่ียวของกับความเปนองคกรกลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 19 (14)  

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554) ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเร่ืองความเปนหนวยงานกลางไววา ดําเนินการเกี่ยวกับดานการตางประเทศ

โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริตเปนอํานาจ

หนาท่ีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะเปนองคกรกลางในการดําเนินการดาน

ตางประเทศ เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศในการตอตานการทุจริต 

แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ไมไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการ

เปนองคกรกลางเพ่ือความรวมมือในการตอตานการทุจริตภายในประเทศ ทําใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. รวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมมีอํานาจหนาท่ีในการเปนองคกรกลางท่ีเปนอิสระ

เพ่ือตอตานการทุจริตของภาครัฐภายในประเทศ ทําใหไมสามารถเปนศูนยกลางความรวมมือในการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในประเทศได 

4.2  ปญหากระบวนการตามกฎหมายที่ใชในการตอตานการทุจริตในปจจุบันไมไดให

อํานาจกับเจาหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินและเรียกทรัพยสินท่ีไดจากการทุจริต 

ของเจาหนาท่ีคืนใหกับรัฐมาตรการทางกฎหมายที่ใชในการตอตานการทุจริตของภาครัฐท่ีมีอยูพบ

ปญหาเก่ียวกับกระบวนการตามกฎหมายท่ีใชในการตอตานการทุจริตในปจจุบันไมไดใหอํานาจ

กับเจาหนาท่ีในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย สินและเรียกทรัพย สินท่ีไดจากการทุจริต 

ของเจาหนาท่ีคืนใหกับรัฐ ซึ่งในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินดังกลาวมีข้ันตอนกระบวนการ 

ท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

ไดใหอํานาจไวมีเพียงจํากัดในบางเร่ือง จึงไมสามารถดําเนินการเพ่ือใหมีความรวดเร็วและ 

เกิดประสิทธิภาพได แตกฎหมายไดกําหนดใหตองอาศัยอํานาจของหนวยงานอ่ืน เชน ศาล  

เพ่ือขอใหศาลออกหมายยึดหรืออายัดเอกสารหรือทรัพยสินท่ีไดจากการทุจริต  

4.3  ปญหาการใชสิทธิในการกลาวหาผูกระทําผิดตอผูมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ 

ไตสวนขอเท็จจริงกรณีการทุจริตมีระยะเวลาท่ีนอยเกินไป การใชสิทธิในการกลาวหานั้นเปนการใช

สิทธิในเร่ืองท่ีเปนอํานาจอันชอบธรรมท่ีกฎหมายรับรองใหกระทําได และเปนสิทธิท่ีเปนประโยชน

ท่ีกฎหมายรับรอง ทรัพยสินท่ีถูกเจาหนาท่ีกระทําทุจริตไปผูเสียหายก็มีสิทธิท่ีจะเรียกคืนได  

และใชสิทธิกลาวหาเพื่อใหมีการไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ หากกฎหมาย

ไดกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกทรัพยสินคืนนอยเกินไป ทําใหมาสามารถลงโทษผูกระทํา

ผิดได ระยะการใชสิทธิในการกลาวหาจึงไมเหมาะสม ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใหคุมครอง

ประโยชนของประชาชน หากมีการละเมิดสิทธิแลวก็ไมควรกําหนดระยะเวลาในการการใชสิทธิ 

ในการกลาวหานอยเกินไป 

4.4  ปญหาไมมีกฎหมายใชบังคับในเร่ืองมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) มาตรา 19 (7) และ (13) กําหนดให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับ ดูแล คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง และการดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับ
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ความซ่ือสัตย สุจริต รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 51 วรรคสอง ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก 

จัดใหมีหรือใหความรวมมือกับองคกรอ่ืนในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู เ ก่ียวกับ 

การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีให

สํานักงานหารือและทําความตกลงรวมกันกับสํานักงาน ป.ป.ช. และรัฐบาลไดมีมาตรการในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยจัดทําเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ แตไมมีกฎหมายใชบังคับในเร่ืองมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานานแลวแตก็ยังไม

สามารถแกไขปญหาดังกลาวได แมวารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามหามาตรการในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐเพ่ือลดปญหาที่เกิดข้ึน จึงไดกอตั้ง

องคกรตาง ๆ หลายองคกรเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ

จนขาดความเปนเอกภาพในการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมี

มาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการตอตานการทุจริตเพ่ือเปนการระงับ ยับย้ังปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึนอีกในภายหนา และเพ่ือเปนการเพ่ิมคะแนนดัชนีช้ีวัด

ภาพลักษณคอรรัปชันของประเทศไทยใหดีข้ึน และเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ ทําใหประเทศ

ไทยเปนประเทศท่ีนาลงทุนของตางประเทศ โดยปราศจากการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ  

อันสงผลใหประเทศมีสภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึนตอไป 

ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะแนวทางในการแกไข คือ ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต  พ .ศ . 2542 และ

พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  

ใหเปนพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหนวยงานกลางเพียงหนวยงาน

เดียวท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองเปนศูนยกลางในการบูรณาการงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของภาครัฐภายในประเทศและการประสานงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทุจริตระหวางประเทศ  

ใหอํานาจหนาท่ีกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการเก่ียวกับการยึด หรืออายัดทรัพยสิน

ของผูถูกกลาวหาไดในทุกกรณีท่ีกลาวหา และกําหนดใหมีวิธีในการเฝาระวังหรือตรวจสอบทาง

การเงินกับธนาคารเก่ียวกับเสนทางการเงินท่ีจะตองมีการแจงเตือนกอนการกระทําผิด หรือติดตาม

เสนทางการเงินท่ีกระทําผิดแลวท้ังภายในและภายนอกประเทศไว เพ่ือการติดตามเอาทรัพยสินคืนใหกับรัฐ

โดยความรวมมือระหวางประเทศ และใหกําหนดเปนขอบังคับเก่ียวกับการเก็บรักษาสมุดบัญชีและบันทึก

หลักฐาน การเปดเผยเอกสารบัญชีการเงินและมาตรฐานการจัดทําและการตรวจสอบบัญชี 

ใหกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิกลาวหาจากระยะเวลาไมเกินหาปเปนไมเกินสิบปนับแตผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐพนจากตําแหนงไปแลว ใหมีประกาศคณะกรรมการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑมาตรฐานพฤติกรรมทางจริยธรรม  

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมในเร่ืองการแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน การเปนผูรับเหมาและการจัดซื้อจัดจาง

ของทางราชการ การเล่ือนเงินเดอืน การเล่ือนตําแหนง และการแกไขปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
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