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สรุปสาระส าคัญ มาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอชีย ประจ าปี 2020  
(GLOBAL CORRUPTION BAROMETER ASIA 2020) 

มุมมองและประสบการณ์ของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต 
 

EXECUTIVE SUMMARY (บทสรุปผู้บริหาร)  
 

 ในการรายงานมาตรวัดคอร์รัปชันโลก ฉบับท่ี 10 นี้ มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย จ านวน 
17 ประเทศ  

 มีจ านวนประเทศอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจ านวน 17 ประเทศ ถูกพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นรูปแบบ     
เผด็จการ (Authoritarian Regimes) เนื่องจากการขาดสิทธิในทางการเมืองและสิทธิพลเมือง รวมถึงมีการจ ากัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมีการปิดกั้นการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและในฐานะพลเมือง 

 หากกล่าวถึง ประสบการณ์โดยตรงของประชาชนกับการทุจริต ผ่านการจ่ายสินบน การข่มขู่ทางเพศ หรือการซื้อเสียง 
จะเห็นได้ว่าผลการส ารวจไมเ่ป็นที่น่าพอใจและน่ากังวล ซึ่งประชาชนก็ได้เรียกร้องให้มีการร่วมมอืกันและด าเนินการ
ในทันท ี

 ส าหรับความพยายามในการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืนระหว่างภูมิภาค ส่วนที่ส าคัญที่สุด คือ ประชาชนต้อง
ต่อต้านและปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากการยอมรับให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะแสดงออกเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในการส ารวจมาตรวัดคอร์รัปชันโลกคิดว่า การออกมา
แสดงออกจะน าไปสู่การถูกกลั่นแกล้งหรือถูกแก้แค้นจากการออกมาเปิดเผยดังกล่าว 

 ถึงแม้ว่า การายงานการทุจริตจะต้องเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งหรือการแก้แค้น แต่ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากก็คิดว่า “ประชาชนสามารถท่ีจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในการต่อต้านกับการทุจริตได้” 

 
หน้า 4  

The Survey - แบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม ถูกจัดเก็บในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ปี 2020 ใน 15 ประเทศ และถูกจัดเก็บระหว่าง       
เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ปี 2019 ส าหรับประเทศศรีลังกาและประเทศเวียดนาม  

 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนเกือบ 20,000 คน  
 ผลส ารวจส าคัญประการหนึ่ง คือ สามในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (15,000 คน) คิดว่า “คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่

ในประเทศของตน” 
 
หน้า 5  

KEY FINDINGS – การสรุปข้อมูล 

1. การทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาส าคัญ – เกือบสามในสี่ของประชาชนคิดว่าการทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาส าคัญ    
ในประเทศของตน 

2. การทุจริตมีระดับเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น - -38% ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดว่าการทุจริตเพิ่มขึ้น ภายใน 
12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ 28% คิดว่าระดับการทุจริตเท่าเดิม 

3. สมาชิกรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ทุจริตมากที่สุด – เกือบหนึ่งในสามของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม คิดว่า 
สมาชิกรัฐสภามีการทุจริต 

4. การรับสินบนและการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวถือว่าเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นเป็นปกติ – จ านวนพลเมืองเกือบหนึ่งในห้า
ยอมรับว่าการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น การศึกษาและสาธารณสุข ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา จะต้องมีการจ่ายสินบน 
ในท านองเดียวกัน มากกว่าหนึ่งในห้า ประชาชนยอมรับว่ามีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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5. องค์กรต่อต้านการทุจริตด าเนินการได้ดีหรือไม่ – มากกว่าสามในสี่ของประชาชนเคยได้ยินเกี่ยวกับหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตในประเทศของตน และ 63% คิดว่าหน่วยงานต่อต้านการทุจริตท าหน้าที่ได้ดี 

6. การถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Extortion) เพ่ือแลกกับการเข้าถึงบริการภาครัฐเป็นประเด็นที่ส าคัญ  – 
รายงานผลส ารวจปรากฏว่า พลเมืองในประเทศไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียมีอัตราการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
(Sextortion) เพื่อแลกกับการเข้าถึงบริการภาครัฐสูงที่สุด 

7. คุณธรรมในทางการเมืองก าลังลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการเลือกต้ัง – เกือบหนึ่งในเจ็ดของพลเมืองได้รับ
การเสนอให้รับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงของพวกเขา ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

8. ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความเกรงกลัวต่อการถูกแก้แค้น แต่พวกเขาก็คิดว่าการออกมาต่อต้านการทุจริต        
จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ – มากกว่าสามในห้าของประชาชนเช่ือว่า ประชาชนจะท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในการต่อต้านการทุจริต 

 
หน้า 6  

Recommendations - ข้อเสนอแนะ 

 รัฐบาลของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการทันทีและร่วมมือกันเพื่อท่ีจะยืนยันว่าการใช้ชีวิตของ
ประชาชนจะไม่ต้องเจอกับปัญหาการทุจริต โดยควรมีมาตรการที่ส าคัญ ดังนี้  

1. ให้อ านาจกับพลเมือง – พลเมืองต้องสามารถเข้าร่วมในการต่อต้านการทุจริตและท าให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะ
สามารถรายงานการทุจริตโดยปราศจากความเกรงกลัวต่อการถูกแก้แค้นหรือกลั่นแกล้ง และจะต้องมีการปรับใช้
และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าการรายงานเบาะแส    
การทุจริตจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ตลอดจนสามารถปกป้องภาคประชาสังคมและ
สื่อสารมวลชนซึ่งรายงานการทุจริตได้ด้วย 

2. ให้ความเชื่อมั่นในเร่ืองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน  
3. ท าให้คุณธรรมในกระบวนการประชาธิปไตยดีขึ้น – พยายามลดการซื้อเสียงโดยจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่าง

คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานต่อต้านการทุจริตผ่านกระบวนการที่สามารถป้องกันและสอบสวนการซื้อเสียง 
4. ป้องกันการรับสินบนและการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
5. ใหก้ารปกป้องแก่บุคคลที่ต่อต้านระบอบโจราธิปไตย (KLEPTOCRACY - แปลโดยเอกสารเผยแพร่ของสถาบัน

พระปกเกล้า) STATE CAPTURE (ชนิดหนึ่งของการทุจริตในทางการเมืองเชิงระบบซ่ึงภาคเอกชนมีอิทธิพล
เหนือการจัดท านโยบายสาธารณะ) และ BIG MONEY IN POLITICS (เงินจ านวนมหาศาลในระบบการเมือง) – 
ปรับปรุงความโปร่งใสของเงินในระบบการเมือง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะลดการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และสร้างความโปร่งใสให้กับการก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย 

6. ให้การยอมรับว่า “การข่มขู่ทางเพศ (Sexual Extortion)” เป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริต 
7. เสริมสร้างความอิสระของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

 

หน้า 8 
 อะไรคือสิ่งท่ีพลเมืองคิดเกี่ยวกับการทุจริต 
 ตารางแสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์ของประชาชนท่ีคิดว่าการทุจริตเพิ่มขึ้น ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
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หน้า 9 

 38% ของจ านวนประชาชนท่ีท าแบบทดสอบ คิดว่าการทุจรติในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเพ่ิมขึน้ 
 32% ของจ านวนประชาชนท่ีท าแบบทดสอบ คิดว่าการทุจรติในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาลดลง 
 28% ของจ านวนประชาชนท่ีท าแบบทดสอบ คิดว่าการทุจรติในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเท่าเดิม 

 
หน้า 10  

การทุจริตในภาครัฐเป็นหนึ่งในปญัหาส าคัญ 

 74% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่าการทุจรติในภาครัฐเปน็ปัญหาส าคัญ ใขณะที่ 
24% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่าการทุจรติในภาครัฐไมไ่ด้เป็นปัญหาหรือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย 

 
 ตารางแสดงจ านวนเปอรเ์ซ็นต์ของประชาชนท่ีคิดว่า การทุจรติในภาครัฐเป็นปัญหาส าคัญ 
 

 
 
หน้า 13 

รัฐบาลกับการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต  

 37% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่ารัฐบาลของพวกเขาท างานได้ไม่ดใีนการต่อสู้กบัปัญหาการทุจริต 
61% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่ารัฐบาลของพวกเขาท างานได้ดีในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต 

 
ตารางแสดงจ านวนเปอรเ์ซ็นต์ของประชาชนท่ีคิดว่า รัฐบาลของพวกเขาสามารถต่อตา้นกับปัญหาการทุจริตได้ดีหรือไม่ 
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 ประเทศไทย  

 73% ของกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย คิดว่า รัฐบาลไทยแก้ปัญหาการทุจริตได้ไม่ค่อยดี  
26% ของกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย คิดว่า รัฐบาลไทยสามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ดี 

 
หน้า 14  

สมาชิกรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ทุจริตมากที่สุด 

 เราถามประชาชนว่า “มีการทุจริตมากน้อยเพียงใดในแต่ละสถาบันของประเทศของเขา” ผลที่ได้ คือ หนึ่งในสามของ
ประชาชนคิดว่า สมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากท่ีสุด  
 

 ตารางแสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์ของประชาชนท่ีคิดว่า บุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

 สมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกวุฒิสภา       32% 
 สมาชิกของสภาท้องถิ่น        30% 
 ข้าราชการ         26% 
 ต ารวจ          26% 
 ส านักงานของประธานาธิบดีหรือส านักนายกรัฐมนตร ี     26% 
 ผู้บริหารขององค์กรเอกชน        24% 
 ผู้พิพากษาหรือตลุาการ        18% 
 NGOs          16% 
 ผู้น าทางด้านทหาร         14% 
 ผู้น าศาสนา         14% 
 เจ้าหน้าท่ีธนาคาร         13% 
 

 
 
 

หน้า 16 – 17 

ความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อภาครัฐ (รวมถึงนักการเมือง ข้าราชการหรือข้าราชการอื่นใดที่ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ)  

 33% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย มีความเช่ือมั่นเพียงเล็กน้อยหรือแทบไมม่ีเลยต่อภาครัฐ  
 27% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย มีความเช่ือมั่นเพียงเล็กน้อยหรือแทบไมม่ีเลยต่อศาล 
 28% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย มีความเช่ือมั่นเพียงเล็กน้อยหรือแทบไมม่ีเลยต่อต ารวจ 
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ประเทศไทย 

 ในช่วงที่มีการประท้วงในปี 2014 รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามามีอ านาจและหยิบยกการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นหนึ่ง        
ในประเด็นส าคัญ แต่จากประสบการณ์ของประชาชนกลับได้รับผลที่แตกต่างไป ส่งผลให้เยาวชน นักเรียน และนักเคลื่อนไหวที่
สนับสนุนประชาธิปไตยจ านวนมาก ออกมาประท้วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 ภายหลังจากศาลได้มีการห้ามพรรคการเมืองที่
เป็นเสมือนกระบอกเสียงส าคัญที่สุดของพวกเขา ซึ่งเป็นพรรคการเมืองทีต่รงข้ามกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 ในระหว่างประเทศอาเซียน ประเทศไทยได้รับผลการส ารวจที่แย่ที่สุด ในเรื่องความเช่ือมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่าง ๆ 
(State Institutions) รวมถึงรัฐบาล ศาล และต ารวจ 
 

 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย มีความเช่ือมั่นเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยต่อภาครัฐ  
 59% มีความเช่ือมั่นเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยต่อต ารวจ  
 40% มีความเช่ือมั่นเพยีงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยต่อศาล 
 

 หากพิจารณาเฉพาะต ารวจ จะพบว่า 37% ของพลเมืองไทยคิดว่า ต ารวจส่วนใหญ่มีการทุจริต ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด        
ในประเทศอาเซียน และยังพบอีกว่า 47% ของพลเมืองจ่ายสินบนให้กับต ารวจในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
 

 ผลการส ารวจจากประชาชนของประเทศไทยที่ออกมาไม่ค่อยดีนี้ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อการ
ท างานของภาครัฐและมีความตกต่ าของระบบคุณธรรมภายในประเทศ รวมถึงสถาบันต่าง ๆ เช่น ต ารวจและศาล ซึ่งควรให้
ความส าคัญกับสถาบันเหล่านี้ เป็นอันดับต้น ๆ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
หน้า 18 - 19 

องค์กรต่อต้านการทุจริต 

 มากกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 76) ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม รู้จักองค์กรต่อต้านการทุจริตในประเทศของตน 
และมีประชาชน ร้อยละ 63 คิดว่า “องค์กรต่อต้านการทุจริตจัดการปัญหาการทุจริตได้ดี” 

 องค์กรต่อต้านการทุจริตใน 3 ประเทศเหล่านี้ ได้รับการจัดอันดับว่าสามารถจัดการกับปัญหาการทุจริตได้ดี ดังนี้ 
ประเทศเมียนมาร์ ร้อยละ 94 ประเทศบังกลาเทศ ร้อยละ 86 และประเทศเนปาล ร้อยละ 84 

 *ในทางกลับกัน ประชาชนจะถูกถามว่า “ท่านคิดว่าองค์กรต่อต้านการทุจริตในประเทศของพวกเขาจัดการกับ
ปัญหาการทุจริตได้ไม่ดี” ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ประเทศไทย เป็นประเทศที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า องค์กรต่อต้าน    
การทุจริตของประเทศไทยท าหน้าที่ได้ไม่ดี มีอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 67 ประเทศมัลดีฟส์ ร้อยละ 58 ประเทศมองโกเลีย 
ร้อยละ 56 และประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 52 

 
ตารางแสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่บอกว่า องค์กรต่อต้านการทุจริตในประเทศของตนจัดการกับปัญหาการ

ทุจริตได้เป็นอย่างดี (จ านวนเปอร์เซ็นต์มาก แปลว่า จัดการปัญหาการทุจริตได้ดี)  
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หน้า 20 

 แผนภูมิประเทศแสดงถึงจ านวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการภาครัฐในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และมีการจา่ยสินบน 

 
 
 

หน้า 22  
ต ารวจ คือ หน่วยงานที่มีอัตราการรับสินบนสูงสุด 

 

ตารางแสดงจ านวนเปอรเ์ซ็นต์ของประชาชนท่ีใช้บริการภาครัฐในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และมีการจา่ยสินบน  
 

 
 

ต ารวจ 
 จ านวนเปอร์เซ็นต์ของประชาชนซึง่มีการติดต่อกับ “ต ารวจ” และตอ้งจ่ายสินบนภายใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 
 ค่าเฉลี่ยทั้งภมูิภาคเอเชีย คือ  23% 
 อันดับ 1 คือ ไต้หวัน   67% 
 อันดับ 2 คือ ประเทศไทย  47% 
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หน้า 24  
ประชาชนที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวต่อการเข้ารับบริการภาครัฐ 

 ผลการส ารวจทั้งภูมภิาคเอเชีย แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในห้าของผู้ตอบแบบสอบถาม (20%) ใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตัว เมื่อต้อง
ติดต่อกับ “ศาล” เพื่อให้ได้รับบรกิารภาครัฐหรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
 

 
ตารางแสดงจ านวนเปอรเ์ซ็นต์ของประชาชนท่ีใช้บริการภาครัฐในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว  

 
 
หน้า 26  

การข่มขู่ทางเพศ (Sextortion) 

 การข่มขู่ทางเพศ (Sextortion) คือ การใช้อ านาจในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยท าให้ตนเองได้รับผลประโยชน์   
เกี่ยวกับเพศ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหบ้ริการภาครัฐ เช่น การเข้ารับบริการสาธารณสุขหรือการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการข่มขู่ทางเพศ
เป็นประเด็นใหม่ของการจัดท ามาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนที่ เคยถูกล่วงละเมิด
ทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงบริการภาครัฐหรือรู้จักใครบางคนท่ีเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 การข่มขู่ทางเพศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริต ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจ ให้ค ามั่นว่าตนจะให้
ผลประโยชน์ในทางภาครัฐ (เช่น การได้รับบริการที่รวดเร็วข้ึน การอนุมัติเอกสาร การรับเข้าท างาน การให้ต าแหน่งที่สูงขึ้น การให้
ได้รับเกรดที่ดีขึ้น หรือการยกเว้นการจ่ายค่าปรับหรือการถูกจ าคุก) เพื่อแลกเปลี่ยนกับการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การสัมผัสตัว      
ที่ไม่เหมาะสม หรือให้เปิดเผยสัดส่วนของร่างกายหรือการข่มขู่โดยใช้โพสต์ภาพถ่ายของร่างกายที่ไม่เหมาะสม 
(แปลจากแบบสอบถามมาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชีย ปี 2020 หน้า 11) 

 

ตารางแสดงจ านวนเปอรเ์ซ็นต์ของประชาชน ที่เคยถูกข่มขูท่างเพศหรือรู้จักใครบางคนท่ีถูกข่มขูท่างเพศ  
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หน้า 28-29  

 การขาดแคลนคุณธรรมในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 จ านวนประชาชน เกือบ 1 ใน 7 เคยถูกเสนอให้มีการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงของตน 
 55% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียคิดว่า รัฐบาลของพวกเขาบริหารงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 

 
 

ตารางแสดงจ านวนเปอรเ์ซ็นต์ของประชาชน ที่เคยถูกเสนอให้มีการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงของตน 
 
หน้า 30-31  

การต่อสู้กับปัญหาการทุจริต 

 62% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่าประชาชนสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการต่อต้านกับการทุจริต 
 24% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่าประชาชนไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการต่อสู้กับปัญหาการ
ทุจริตได้  
 

 
ตารางแสดงจ านวนเปอรเ์ซ็นต์ของประชาชน ที่เห็นด้วยว่าพวกเขาสามารถท่ีจะต่อต้านการทุจริตได้ 

 
หน้า 32  

การถูกแก้แค้นภายหลังจากการไปร้องเรียนการทุจริต คือ อุปสรรคท่ีส าคัญที่สุด 

 54% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่าพวกเขาจะต้องพบเจอกับการกลั่นแกล้งหรือการถูกแก้แค้น           
หากพวกเขารายงานการทุจริต 

 42% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่าพวกเขาสามารถรายงานการทุจริตได้โดยอิสระและปราศจาก
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา 

 59% ของกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคเอเชีย คิดว่าการรายงานการทุจริตจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
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หน้า 34 
CONCLUSION (บทสรุป) 

 รายงานมาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชียฉบับเผยแพร่ล่าสุด แสดงให้เห็นว่าการทุจริตเป็นปัญหาส าคัญ          
ในประเทศของพวกเขา ในขณะที่การบริหารงานของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่อต้านการทุจริต กลับด าเนินการ       
อย่างไม่เป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร ทั้งในด้านการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม 

 ปัญหาการทุจริตและการจ่ายสินบนที่ประชาชนรับรู้ได้ในแต่ละวัน ยังคงอยู่ในระดับที่สูง จ านวนประชาชนเกือบ 1 ใน 5 
มีการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับบริการภาครัฐ เช่น การเข้ารับบริการสาธารณสุขหรือการศึกษา และจ านวนประชาชน 1 ใน 7         
ถูกเสนอให้มีการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศอินเดีย มาเลเซีย ไทย ศรีลังกาและอินโดนีเซีย พบว่าอัตราการข่มขู่ทางเพศอยู่ในระดับ
ที่สูง ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการข่มขู่ทางเพศดังกล่าว และควรก าหนดให้การกระท าลักษณะนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การทุจริต 

รัฐบาลจะต้องจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการถูกกระท าการทุจริตและจะต้องท าให้มั่นใจ ได้ว่า
การรับสินบนจะต้องถูกด าเนินคดีอาญาและต้องมีการสอบสวนและสืบสวนอย่างจริงจัง 

ประชาชนจะต้องได้รับความปลอดภัยและข้อมูลส่วนตัวต้องถูกเก็บรักษาเป็นความลับเมื่อมีการรายงานการทุจริตและ
รัฐบาลจะต้องท าให้ประชาชนรู้สึกกังวลต่อการถูกแก้แค้นลดลง หากพวกเขาเหล่านั้นไปรายงานการทุจริต 

ทั้ง ๆ ที่มีประเด็นท่ีท้าทายตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่ประชาชนก็มีความคาดหวังอย่างมากว่าในอนาคตปัญหาการทุจริตจะ
ดีขึ้นและเชื่อมั่นว่าประชาชนจะสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตได้  

 

หน้า 35 
METHODOLOGY (ระเบียบวิธีวิจัย) 

 การสัมภาษณ์ถูกสอบถามตามภาษาของแต่ละประเทศ  
 กลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศ ถูกคัดเลือกจากประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งก าหนดให้มีความแตกต่างกัน

ทางเพศ อายุ ระดับการศึกษาและสภาพพื้นที่ ส าหรับประเทศเวียดนาม กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปี  
 ในบางประเทศแทนที่จะสัมภาษณ์แบบเห็นหน้ากัน เราจะใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทน เนื่องจากข้อห้ามใน

เรื่องการเผชิญหน้ากันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) 
 
 
  



10 
 

หน้า 53  
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 

สรุปความโดยนายยุทธนา  จาวรุ่งฤทธิ์  เจ้าพนักงานปอ้งกันการทุจริตช านาญการ 
ส านักงาน ป.ป.ช.  

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

 88% คิดว่าการทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาส าคัญ 
 24% มีการจ่ายสินบน เมื่อต้องเข้ารับบริการภาครัฐ                  

ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
 27% มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว เมื่อต้องเข้ารับบริการภาครัฐ    

ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา 
 28% ได้รับการเสนอให้รับเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียง 
 15% เคยถูกข่มขู่ทางเพศหรือเคยรู้จักใครบางคนท่ีเคย               

ถูกข่มขู่ทางเพศ 

BRIBERY AND PERSONAL CONNECTION RATES 
- สอบถามจากประชาชนท่ีเข้าใช้บริการภาครัฐในรอบ 
12 เดือนท่ีผ่านมา 

HAVE CORRUPTION LEVELS CHANGED IN THE 
PREVIOUS 12 MONTH? 
- ระดับการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในรอบ 12 
เดือนท่ีผ่านมา 

CAN ORDINARY PEOPLE MAKE A DIFFERENCE 
IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION? 
- ประชาชนสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในการต่อสู้
กับปัญหาการทุจริตได้หรือไม่  

CORRUPTION BY INSTITUTION* 
- *จ านวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่า บุคคลท่ีท า
หน้าท่ีในหน่วยงานเหล่ามีการทุจริต 
 

IS THE GOVERNMENT DOING A GOOD OR BAD JOB OF 
FIGHTING CORRUPTION? 
- การจัดการกับปัญหาการทุจริตของรัฐบาลท าได้ดีหรือท าได้ไม่ค่อยดี 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 3 กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ: สรุปสาระส าคัญ มาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชีย ประจ าปี 2020 (Global Corruption 
 Barometer Asia 2020 ) มุ มมองและประสบการณ์ ของป ระชาชน เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต  
 (สรุปความโดย นายยุทธนา  จาวรุ่งฤทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สรุปสาระส าคัญ มาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชีย ประจ าปี 2020 (Global Corruption 
 Barometer Asia 2020 ) มุ มมองและประสบการณ์ ของประชาชน เกี่ ย วกั บการทุ จ ริ ต  
 (สรุปความโดย นายยุทธนา  จาวรุ่งฤทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563) 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  3  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 วันท่ี  3  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 
  

 


