


 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
“ประพฤตชิัว่คดโกงไมซ่ือ่ตรง”  

 ประมวลกฎหมายอาญาใหค้ํานยิามไวใ้นมาตรา 1(1) 
”โดยทจุรติ” หมายความวา่ ”เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดย
ชอบดว้ยกฎหมายสําหรับตนเองหรอืผูอ้ืน่”

 พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4  
“ทจุรติตอ่หนา้ที”่ หมายความวา่ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิ
อยา่งใดในพฤตกิารณท์ีอ่าจทําใหผู้อ้ ืน่เชือ่วา่มตีําแหน่งหนา้ที่
ทัง้ทีต่นมไิดม้ตีําแหน่งเหนอืหนา้ทีน่ัน้ หรอืใชอ้ํานาจในตําแหน่ง
หรอืหนา้ทีท่ัง้นี ้เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบสําหรับ
ตนเองหรอืผูอ้ืน่ 



 พระราชบญัญัตมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 มาตรา 3

 “ทจุรติในภาครฐั” หมายความวา่ ทจุรติตอ่หนา้ทีห่รอื
ประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

 “ทจุรติตอ่หนา้ที”่ หมายความวา่ ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิ
อยา่งใดในตําแหน่ง หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิยา่งใดใน
พฤตกิารณท์ีอ่าจทําใหผู้อ้ ืน่เชือ่วา่มตีําแหน่งหรอืหนา้ทีท่ัง้ทีต่นมไิด ้
มตีําแหน่งหรอืหนา้ทีน่ัน้ หรอืใชอ้ํานาจในตําแหน่งหรอืหนา้ที ่
ทัง้นี ้เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบสาํหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ ืน่ หรอืกระทําการอนัเป็นความผดิตอ่ตําแหน่งหนา้ทีร่าชการ
หรอืความผดิตอ่ตําแหน่งหนา้ทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรอืตามกฎหมายอืน่



 ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระยะที ่2 
(พ.ศ. 2556-2560) 
การทจุรติคอรร์ปัชนั คอื การใชอ้ํานาจหรอือทิธพิลในตําแหน่ง
หนา้ทีท่ีต่นเองมอียูเ่พือ่เอือ้ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง ญาตพิีน่อ้งและ
พวกพอ้ง 

 องคก์ารระหวา่งประเทศดา้นความโปรง่ใส (Transparency 
International)
คอรัปชัน่ คอื การใชอ้ํานาจทีไ่ดร้ับความไวว้างใจในทางทีผ่ดิ เพือ่
ประโยชนส์ว่นบคุคล

 องคก์ารสหประชาชาต ิถอืวา่การทจุรติไมใ่ชแ่คพ่ฤตกิรรม แตเ่ป็น
ปรากฏการณ ์(phenomenon)

 สําหรับประเทศไทย เดมิใชค้ําทีม่คีวามหมายแคบกวา่ 
วา่ “การฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง = การฉอ้ราษฎร ์+ บงัหลวง” 



 ระยะแรก เจา้หนา้ทีข่องรัฐใชอ้ํานาจหนา้ทีข่องตนเพือ่
แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนและพรรคพวก เชน่ การรับ
สนิบน

 ระยะทีส่อง การทจุรติเกดิจากความรว่มมอืระหวา่ง
ขา้ราชการ นักการเมอืง และนักธรุกจิ (ภาคเอกชน) 
ในการใชก้ฎหมายหรอืชอ่งวา่งทางกฎหมายแสวงหา
ผลประโยชน์

 ระยะทีส่าม การสรา้งเงือ่นไขตา่งๆ ตามกฎหมายเพือ่ให ้
สามารถนํามาใชแ้สวงหาประโยชนใ์หก้บัตนเองหรอื
พวกพอ้ง นํามาสู ่“การทจุรติเชงินโยบาย”



 ไมม่ขีอบเขตนยิามทีเ่ป็นมาตรฐานเหมอืนกนัในระดบัสากล แตม่ี
ความเหมอืนกนัตรงทีถ่อืวา่เป็น
การกระทําผดิอยา่งหนึง่

 เกีย่วขอ้งกบัการใชอ้ํานาจหนา้ทีห่รอืกระทําโดยผูม้อีํานาจหนา้ที ่
 เป็นปรากฏการณท์างสงัคม ทีแ่สดงความเสือ่มโทรมทางศลีธรรม
และเป็นปัญหาสงัคม 

 เกดิขึน้ไดท้ัง้ภาครัฐและเอกชน 
 เป็นการกระทําทีอ่าจผดิหรอืถกูกฎหมายก็ได ้แตผ่ดิทางศลีธรรม
 ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับอาจเป็นทรัพยส์นิ ตําแหน่ง หนา้ที ่
ความภคัด ีการอปุถัมภ ์ความพอใจหรอือืน่ๆ ก็ได ้

 มักเป็นพฤตกิรรมหรอืปรากฏการณท์ีซ่บัซอ้น ซอ่นเรน้ ปิดบงั 
บดิเบอืน ทีต่รวจสอบหรอืพสิจูนไ์ดย้าก



 การทจุรติสดีาํ หมายถงึ การทจุรติทีค่นสว่นใหญเ่ห็น
พอ้งตอ้งการวา่มคีวามผดิและสมควรถกูตําหนิ

 การทจุรติสเีทา เป็นการกระทําทีค่นสว่นหนึง่เห็นวา่ควร
ถกูลงโทษ แตอ่กีสว่นหนึง่เห็นแตกตา่งออกไป และคน
สว่นใหญม่คีวามเห็นคลมุเครอื

 การทจุรติสขีาว เป็นการกระทําทีค่นสว่นใหญ ่
โดยเฉพาะชนชัน้นําในสงัคมเห็นวา่ยอมรับได ้เชน่ การ
แซงแถว การใชอ้ภสิทิธิ ์การใหค้า่นํ้ารอ้นนํ้าชา เป็นตน้
(เป็นการทจุรติทีน่่ากลวัทีส่ดุ) 



ความเคยชนิตอ่การทจุรติในสงัคมไทย
(จากผลการสาํรวจของ ABAC และ NIDA)



ความเคยชนิตอ่การทจุรติในสงัคมไทย
(จากผลการสาํรวจของ ABAC และ NIDA)



ความเคยชนิตอ่การทจุรติในสงัคมไทย
(จากผลการสาํรวจของ ABAC และ NIDA)



ความเคยชนิตอ่การทจุรติในสงัคมไทย
(จากผลการสาํรวจของ ABAC และ NIDA)



 จากโครงสรา้งของสงัคมมคีวามสมัพันธใ์นลกัษณะการ
พึง่พาอาศยัในความเทา่เทยีมกนั โดยทีต่า่งฝ่ายตา่งมี
ผลประโยชนต์า่งตอบแทน

 ความสมัพันธด์งักลา่วมอีงคป์ระกอบของความเป็นมติร
รวมอยูด่ว้ย แตเ่ป็นมติรภาพทีข่าดดลุยภาพ คอื 
อกีฝ่ายหนึง่มอีํานาจเหนอืกวา่อกีฝ่ายหนึง่มากเกนิไป 

 เป็นระบบซึง่มกีารพึง่พาอาศยัและชว่ยเหลอืกนั 
ทําใหเ้กดิพวกพอ้งในองคก์รทําใหง้า่ยตอ่การเกดิ
การทจุรติและประพฤตมิชิอบและยากตอ่การตรวจสอบ



 ทฤษฎเีกีย่วกบัลําดบัชัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์เป็น
การเนน้ยํ้าความตอ้งการของมนุษยซ์ ึง่มคีวามตอ้งการไม่
มทีีส่ ิน้สดุ

 1. ความตอ้งการทีจ่ะประสบความสําเร็จสงูสดุ หรอื
    ความตอ้งการประจักษ์ตน

 2. ความตอ้งการทีจ่ะไดร้ับการยกยอ่งและเป็นทีย่อมรับ
 3. ความตอ้งการในสงัคม ความรักและความเป็นเจา้ของ
 4. ความตอ้งการในความปลอดภยัและความมัน่คง
 5. ความตอ้งการพืน้ฐานทางกายภาพและชวีภาพ



 ทฤษฎนีีเ้กดิขึน้เมือ่มปีัจจัย 3 ประการ คอื ความไมซ่ือ่สตัย ์
โอกาสทีเ่อือ้อํานวย และสิง่ทีเ่รา้หรอืปัจจัยเรา้

 1. ความไมซ่ือ่สตัย ์เมือ่มนุษยย์งัมคีวามตอ้งการ ความ
โลภ แมถ้กูสะกดดว้ยจรยิธรรม คณุธรรม และบทลงโทษ
ทางกฎหมายก็ตาม ความจําเป็นทางเศรษฐกจิมสีว่น
ผลกัดนัใหบ้คุคลตดัสนิใจกระทําความผดิเพือ่ใหต้นเองอยู่
รอด

 2. โอกาส ผูก้ระทําความผดิพยายามทีจ่ะหาโอกาสที่
เอือ้อํานวยตอ่การทจุรติ โอกาสทีเ่ยา้ยวนตอ่การทจุรติยอ่ม
กระตุน้ใหเ้กดิการทจุรติไดง้า่ยขึน้กวา่โอกาสทีไ่มเ่ปิดชอ่ง



 3. การจงูใจเป็นองคป์ระกอบขอ้สดุทา้ยทีม่คีวามสําคญั 
เนือ่งจาก การทําความเขา้ใจถงึมลูเหตจุงูใจใหบ้คุคล
ตดัสนิใจกระทําการทจุรติจะนําไปสูก่ารหามาตรการในการ
ป้องกนัการทจุรติดว้ย

 ประเภทของการจงูใจ สามารถจําแนกได ้ดงันี้
◦ (1) มคีวามทะเยอทะยานอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ
◦ (2) ปรารถนาจะยกระดบัตนเองใหท้ดัเทยีมกบับคุคลอืน่ในสงัคม
◦ (3) ปัญหาทางการเงนิ  
◦ (4) การกระทําเพือ่อยากเดน่
◦ (5) ความตอ้งการทีจ่ะแกเ้ผ็ดซึง่อาจมาจากผูบ้งัคบับญัชา
◦ (6) ทําเพือ่อดุมคตขิองตนเอง



 กลุม่ที ่1 เกดิจากพฤตกิรรมความโลภ:
◦ มาจากพฤตกิรรมสว่นบคุคล ทีม่าจากความโลภ ความ
ไมเ่พยีงพอ
◦ เป็นพฤตกิรรมสว่นบคุคลของเจา้หนา้ทีร่ัฐ ทีข่าดหลกั
ยดึดา้นคณุธรรม จนกลายเป็นคนทีเ่ห็นแกไ่ด ้มคีวาม
อยากและความไมรู่จ้ักพอ 
◦ การขาดปทสัถาน (Norm) ของความเป็นบคุคล
สาธารณะ (Public Persons) ทีต่อ้งยดึหลกัความเป็น
กลาง และความเป็นธรรมเป็นทีต่ัง้



 กลุม่ที ่2  เกดิจากการมโีอกาสหรอืการที่
ระบบการทาํงานมชีอ่งวา่ง:
◦ การเกดิจากการมโีอกาสหรอืการทีร่ะบบการทํางานมี
ชอ่งวา่งเป็นสาเหตทุีม่าจากระบบการทํางานมชีอ่งวา่ง
ใหท้จุรติ
◦ การทีข่าดระบบการควบคมุ ตรวจสอบทีไ่มร่ัดกมุ
◦ โดยสรปุสาเหต ุไดแ้ก ่
 1) การขาดความรู ้ความเขา้ใจผดิ หรอืถกูใชใ้หก้ระทํา
 2) ความเคยชนิของเจา้หนา้ที ่ทีคุ่น้เคยกบัการทีจ่ะได ้

“คา่นํ้ารอ้นนํ้าชา”



 กลุม่ที ่2  เกดิจากการมโีอกาสหรอืการทีร่ะบบ
การทาํงานมชีอ่งวา่ง:
 3) การถกูบงัคบัใหร้ับตามบรรทดัฐานของกลุม่ (ตามนํ้า)
 4) การอาศยัชอ่งวา่งของระเบยีบและกฎหมาย
 5) ไมป่ฏบิตัติามกฎและระเบยีบ
 6) การทจุรติตามระบบ (Systemic) ดา้นงบประมาณ 
การเงนิ การคลงั และการจัดซือ้จัดจา้ง

 7) เกดิจากการใชอ้ํานาจ บารม ีอทิธพิล หรอืตําแหน่ง
หนา้ทีร่าชการทีม่อีํานาจในการวนิจิฉัย



 กลุม่ที ่2  เกดิจากการมโีอกาสหรอืการทีร่ะบบ
การทาํงานมชีอ่งวา่ง:
 8) โครงสรา้งทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืง
ทีอ่อ่นแอ

 9) โครงสรา้งทางเศรษฐกจิมกีารผกูขาดของกลุม่ทนุขนาด
ใหญ่

 10) โครงสรา้งทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะเป็น
แบบอปุถมัภ ์คา่นยิมยกยอ่งคนมฐีานะรํ่ารวย

 11) โครงสรา้งทางการเมอืงทีต่อ้งอาศยัเงนิเป็นใหญ ่
การจา่ยเงนิเพือ่ซือ้เสยีง ทํางานทางการเมอืง



 กลุม่ที ่2  เกดิจากการมโีอกาสหรอืการทีร่ะบบ
การทาํงานมชีอ่งวา่ง:
 12) กระแสทนุทางการเมอืง อาท ิโครงการเมกะโปรเจค 
ถอืเป็นการคอรร์ัปชนัเชงิบรูณาการทีต่อ้งใชท้นุในการ
บรหิารจัดการ จัดจา้งทีป่รกึษา วสัดอุปุกรณแ์ละเทคโนโลยี
สมยัใหมท่ีม่คีนรอบรูใ้นเรือ่งเหลา่นีอ้ยูเ่พยีงวงจํากดั ทําให ้
การทจุรติประพฤตมิชิอบเป็นไปไดง้า่ย

 13) ความไมเ่ขม้แข็งขององคก์รตรวจสอบปราบปรามของ
รัฐ



 กลุม่ที ่2  เกดิจากการมโีอกาสหรอืการทีร่ะบบ
การทาํงานมชีอ่งวา่ง:
 14) เกดิจากการเปิดเสรกีารคา้และการลงทนุทีม่กีารแขง่ขนั
แยง่จา่ยสว่ยหรอืสนิบน เพือ่ใหไ้ดร้ับอนุมตัใิหน้ําเขา้ หรอื
ไดม้าซึง่ใบอนุญาตตอ่การไดร้ับสทิธติอ่โครงการตา่งๆ 

 15) กฎหมายขาดความสมบรูณใ์นการดําเนนิงาน
 16) การบงัคบัใชก้ฎหมายไทยยงัไมเ่ครง่ครัด และมชีอ่ง
โหวใ่หผู้ใ้ชก้ฎหมายดําเนนิการแบบสอบมาตรฐาน และการ
ขาดความเชือ่มัน่ตอ่การเขา้รอ้งเรยีนและฟ้องรอ้ง  



 กลุม่ที ่3 เกดิจากการขาดจรยิธรรม:
◦ สาเหตทุีม่าจากการขาดจรยิธรรมสว่นบคุคล
◦ จรยิธรรมขององคก์รไมไ่ดม้กีารบงัคบัใชใ้หเ้กดิผล
◦ ขาดเจตจํานงทีแ่น่วแน่ของฝ่ายการเมอืงในการแกไ้ขปัญหา 
◦ ภาคการเมอืงขาดความมัน่คงและตอ่เนือ่ง 



 กลุม่ที ่4เกดิจากแรงจงูใจและความคุม้คา่
ในการเสีย่ง:
◦ เพราะทจุรติแลว้ไดร้ับผลประโยชนม์ากเมือ่เทยีบกบั
ความเสีย่ง 
◦ การบงัคบัใชก้ฎหมายปราบปรามหรอืการลงโทษทาง
สงัคมขาดประสทิธภิาพ 
◦ โดยสรปุสาเหตหุลกัไดด้งันี ้
 1) การขาดระบบตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพและเขม้แข็ง 
ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสว่นตา่งๆ 
โดยเฉพาะภาคประชาชน รวมถงึการทําลายระบบ
ตรวจสอบอํานาจรัฐ



 กลุม่ที ่4เกดิจากแรงจงูใจและความคุม้คา่
ในการเสีย่ง:
 2) ขาดการประชาสมัพันธ ์การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารให ้
ประชาชนทราบ

 3) ประชาชนสว่นใหญม่กัจะเบือ่หน่าย วางเฉย ไมม่ี
ปฏกิริยิาตอ่พฤตกิรรมการใชอ้ํานาจหนา้ทีท่ีไ่มถ่กูตอ้ง ทํา
ใหผู้ท้จุรติมแีรงจงูใจและรูเ้ห็นวา่ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้ับ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความเสีย่งนัน้คุม้คา่ จงึแสวงหาและ
พัฒนาแนวทางการทจุรติทีม่รีปูแบบแปลกใหม่



 กลุม่ที ่4เกดิจากแรงจงูใจและความคุม้คา่
ในการเสีย่ง:
 4) ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจขัน้พืน้ฐานดา้น
กฎหมาย และขัน้ตอนการอํานวยความยตุธิรรม รวมถงึ
ความลา่ชา้ในการใหบ้รกิารและขาดความโปรง่ใสข่อง
กระบวนการ ทําใหป้ระชาชนรูส้กึเบือ่หน่ายและขาดความ
ศรัทราตอ่กระบวนการยตุธิรรม

 5) ประชาชนขาดแรงจงูใจในการเขา้มามสีว่นใน
กระบวนการยตุธิรรม  



 รปูแบบของการคอรร์ัปชนัหลกัในสงัคมไทยทีไ่ดจ้าก
การสงัเคราะหง์านวจิัยโดย ผาสกุ พงษ์ไพจติร (2552)

 1. การเรยีกเก็บภาษีคอรร์ัปชนั มชีือ่เรยีกหลายชือ่ ซึง่
รวมทัง้การเรยีกสนิบน สว่ย สนินํ้าใจ คา่นํ้ารอ้นนํ้าชา และ
เงนิใตโ้ตะ๊ เป็นตน้ 

 2. การดงึเงนิงบประมาณแผน่ดนิจากคา่คอมมชิชัน่
โครงการมาเป็นของตน การรับสนิบน การจัดซือ้จัดจา้ง 
รวมทัง้การเสนอโครงการเพือ่ใหไ้ดเ้งนิคอรร์ัปชนั 
ทัง้ ๆ ทีโ่ครงการดงักลา่วอาจไมม่ปีระโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ



 3. การจา่ยสนิบนเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การผกูขาดธรุกจิ หรอื
ผกูขาดการประมลูโครงการ

 4. การเลน่พรรคเลน่พวก การดํารงตําแหน่งหลาย
หน่วยงาน จนเกดิลกัษณะทีเ่รยีกวา่การทบัซอ้นของ
ผลประโยชน ์หรอื “ผลประโยชนท์บัซอ้น” 
(Conflicts of interests) 

 5. การใชอ้ํานาจทางการเมอืง ดําเนนินโยบายที่
เอือ้ประโยชนใ์หก้บับรษิัทธรุกจิทีต่นเอง ครอบครัว 
หรอืพรรคพวกมผีลประโยชนอ์ยู ่เรยีกวา่ 
“คอรร์ัปชนัเชงินโยบาย”
















