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ประเทศเกำหลีใต้ (South Korea) มีชื่อเป็นทำงกำร
เรี ย กว่ ำ “สาธารณรั ฐเกาหลี ” (Republic of Korea)
ได้รับสมญำนำมว่ำ “ดินแดนแห่ งควำมสงบยำมเช้ ำ ”
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมำยำวนำน
ถึง 5,000 ปี (สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโซล, 2555)
เป็นประเทศที่มีกำรปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตย
แบบสำธำรณรั ฐ โดยมี ป ระธำนำธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ น ำสู ง สุ ด
ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ หั ว หน้ำรัฐบำล และเป็น
ผู้ บั ญ ชำกำรทหำรสู ง สุ ด ซึ่ ง ประมุ ข ขอ งประเทศ
คนปัจจุบัน คือ นำยมุน แช-อิน (กรมเอเชียตะวันออก,
2561)
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหำสำคัญ
ที่หลำยประเทศประสบ ซึ่งมีรูปแบบกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ที่แตกต่ำงกันออกไป อำทิ กำรรับสินบนของข้ำรำชกำร
เพื่อช่ว ยเหลื อพ่ อ ค้ ำในกำรหลี ก เลี่ ย งภำษี กำรปกปิ ด
ทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือกำรซื้อเสียง
เลือกตั้งของนักกำรเมือง ฯลฯ ในส่วนของผู้กระทำควำมผิด
อำจเป็นกำรกระทำของข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรประจำ
หรื อ อำจมี เ อกชนเข้ ำ มำเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ซึ่ ง ผลกระทบ
จำกกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น อำจถื อ ได้ ว่ ำ เป็ น กำรสร้ ำ ง
ควำมเสี ย หำยต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และกำรเมื อ ง
ของประเทศค่อนข้ำงมำก ดังนั้น ในกำรบริหำรงำนของ
แต่ละประเทศจึงได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจำกเรื่อง
ของกำรทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีกำรรณรงค์ให้มีกำรป้องกัน
และขจัดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันกันอย่ำงกว้ำงขวำง
เพื่อให้เกิดกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติของตน

2
ส ำหรั บ ประเทศเกำหลี ใ ต้ ก็ป ระสบปัญหำกำรทุจริต คอร์รั ปชันเช่ น เดียวกัน โดยในปี 2545 ได้ มี
กำรจัดตั้ง “คณะกรรมการอิสระต่อต้านคอร์รัปชันแห่งเกาหลีใต้” (Korea Independent Commission Against
Corruption: KICAC) หรือเรียกย่อ ๆ ว่ำ “คิแคก” ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต โดยจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ปี 2548 (สุ ภี ร์ รั ต นนำคิ น ทร์ , 2549, น. 6) ต่ อ มำ เมื่ อ วั น ที่ 29 กุ ม ภำพั น ธ์ 2551 ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ มำเป็ น
“คณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตและสิทธิพลเมืองแห่งเกาหลีใต้ ” (Anti-Corruption and Civil Rights
Commission of Korea: ACRC) (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และ อรอร ภู่เจริญ, 2553, น. 4-2) ซึ่งเป็นกำรควบรวม
3 หน่ ว ยงำนเข้ ำ ไว้ ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ 1) ผู้ ต รวจกำรแผ่ น ดิ น แห่ ง เกำหลี ใ ต้ (The Ombudsman of Korea)
2) คณะกรรมกำรอิสระต่อต้ำนคอร์รัปชันแห่งเกำหลีใต้ และ 3) คณะกรรมกำรรับเรื่องอุทธรณ์กำรบริหำรงำน
(Administrative Appeals Commission) (“ACRC ก้ ำ วใหญ่ สู่ ก ำรปกป้ อ งสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสั ง คมที่ มี
ควำมโปร่งใส,” 2012)
บททั่วไป
ประเทศเกำหลีใต้เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคำบสมุทร
เกำหลี พรมแดนทำงเหนือติดกับประเทศเกำหลีเหนือ ส่วนทำงตะวันออกเฉียงใต้มีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบ
เกำหลีกั้นระหว่ำงประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกำหลีใต้ในภำษำเกำหลี อ่ำนว่ำ “แดฮัน มินกุก” หรือเรียกสั้น ๆ ว่ำ
“ฮันกุก” ซึ่งหมำยถึง คนชำวฮั่นหรือคนเกำหลี และบำงครั้งจะใช้ชื่อว่ำ “นัมฮัน” ซึ่งหมำยถึง ชำวฮั่นทำงใต้
ส่วนชำวเกำหลีเหนือจะเรียกเกำหลีใต้ว่ำ “นัมโชซอน” ซึ่งหมำยถึง โชซอนใต้ (“Korea Facts,” 2016) มีพื้นที่
99,601 ตำรำงกิ โ ลเมตรหรื อ ประมำณร้ อ ยละ 45 ของพื้ น ที่ ค ำบสมุ ท รเกำหลี (1 ใน 5 ของประเทศไทย)
(“Country Profile เกำหลี ใต้ ,” 2554) โดยมี “กรุ งโซล” (Seoul Special Metropolitan) เป็นเมืองหลวง
ถูกจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีจำนวนประชำกรอำศัยอยู่มำกที่สุดของประเทศ นอกจำกนั้นกระจำยอำศัยอยู่
รอบนอกของกรุ ง โซล เช่ น มหำนครปู ซ ำน (Pusan) มหำนครอิ น ชอน (Inchon) มหำนครแดกู (Taegu)
มหำนครแดจอน (Taejon) มหำนครกวำงจู (Kwangju) และมหำนครอูล ซำน (Ulsan) เป็นต้น (“Korea
Facts,” 2016) ปั จ จุ บั น ประเทศเกำหลี ใต้ มีจำนวนประชำกรประมำณ 51,283,126 คน (ข้อมูล ณ วันที่
6 มีนำคม 2562) (“South Korea Population (LIVE),” 2019) ชำวเกำหลีใต้มีอิสระในกำรนับถือศำสนำ
โดยมีประชำกรที่นับถือศำสนำ ร้อยละ 54 ของประชำกรทั้งหมด ประกอบด้วย ศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์
นิยำยโปรเตสแตนท์ และคำธอลิก นอกจำกนี้ ยังนับถือลัทธิขงจื้อที่มีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
และควำมคิดในสังคมเกำหลี (สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโซล, 2555) มีภำษำเกำหลี เป็นภำษำรำชกำร
(“ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ: เกำหลีใต้ ,” 2561) และมีตัว อักษรเป็นของตนเอง เรียกว่ำ “ฮันกึล ”
(สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโซล, 2555)
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การเมืองการปกครอง
ประเทศเกำหลี ใ ต้ เ ป็ น ประเทศที่ มี ก ำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตย โดยมี ป ระธำนำธิ บ ดี เ ป็ น
ผู้ น ำสู งสุ ด ดำรงตำแหน่ ง ประมุข ของรั ฐ หั ว หน้ำรัฐ บำล และเป็นผู้ บัญชำกำรทหำรสู งสุ ด มีกำรแบ่ง เขต
กำรปกครองออกเป็น 1 นครพิเศษ 1 นครปกครองตนเองพิเศษ 6 เมืองมหำนคร 8 จังหวัด และ 1 จังหวัด
ปกครองตนเองพิเศษ ปรำกฏตำมตำรำง ดังนี้
ตารางที่ 1 กำรแบ่งเขตกำรปกครองของประเทศเกำหลีใต้
ประเภทเขตการปกครอง
รายชื่อ
นครพิเศษ (Special City)
กรุงโซล (Seoul Special Metropolitan)
นครปกครองตนเองพิเศษ (Self-Governing)
เซจอง (Sejong)
1. ปูซำน (Pusan)
2. แดกู (Taegu)
3. อินชอน (Inchon)
มหำนคร (Metropolitan)
4. แดจอน (Taejon)
5. กวำงจู (Kwangju)
6. อูลซำน (Ulsan)
1. คยองกี (Kyonggi)
2. คังวอน (Kangwon)
3. ชุงชองเหนือ (Chungchogbuk)
4. ชุงชองใต้ (Chungchognam)
จังหวัด (Province หรือ Do)
5. ชอลลำเหนือ (Chollabuk)
6. ชอลลำใต้ (Chollanam)
7. คยองซังเหนือ (Kyongsangbuk)
8. คยองซังใต้ (Kyongsangnam)
จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (Self-Governing) 9. เกำะเชจู (Cheju)
หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำก สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโซล
โครงสร้างการบริหารงานของประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกำหลีใต้ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย คือ
ฝ่ายบริหาร มีประธำนำธิบดี ซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนให้เป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร
หรือหัวหน้ำรัฐบำล และเป็นผู้ บัญชำกำรทหำรสูงสุ ด อีกทั้งดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของประเทศอี กด้ว ย
เป็ น ผู้ มีอำนำจในกำรประกำศกฎอัย กำรศึก และมำตรกำรจำเป็ นในยำมฉุ กเฉิ น นอกจำกนี้ ยังมีอำนำจ
ที่จะเสนอร่ำงกฎหมำยเข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำได้ แต่ไม่มีอำนำจในกำรยุบสภำ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ครำวละ 5 ปี และไม่ส ำมำรถลงสมัครแข่ง ขันเป็น ครั้ง ที่ 2 ได้ เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรขยำยอำนำจของ
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ประธำนำธิบดี ทั้งนี้ มีคณะรัฐมนตรี จำนวน 20 คน ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีก
19 คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งโดยประธำนำธิบดีผ่ ำนควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ช่วย
ประธำนำธิบดีในด้ำนกำรบริหำรประเทศ รวมทั้งมีอำนำจในกำรพิจำรณำนโยบำยต่ำง ๆ ของประเทศ และกำรเข้ำร่วม
ประชุมรัฐสภำ นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรยังประกอบด้วย สภำที่ปรึกษำอำวุโส สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ สภำที่ปรึกษำ
กำรรวมประเทศ สภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจแห่งชำติ คณะกรรมกำรวำงแผนและงบประมำณ คณะกรรมกำรเกี่ยวกับ
สิทธิสตรี สภำที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมกำรเกี่ยวกับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรดำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนต่ำง ๆ ของรัฐ บำล และส ำนักข่ ำวกรองแห่ ง ชำติ
โดยประธำนของคณะกรรมกำรชุดต่ำ ง ๆ ที่ได้กล่ำวมำได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนำธิบดี ทั้งนี้ หน่วยงำน
เหล่ำนี้ยังทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำแนะนำต่อคณะรัฐบำลด้วย
ฝ่ายนิติบัญญัติ ตำมรัฐธรรมนูญของประเทศเกำหลีใต้กำหนดให้รัฐสภำแห่งชำติ (National Assembly)
เป็นผู้ใช้อำนำจนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐสภำของเกำหลีใต้เป็นรูปแบบสภำเดี่ยว ประกอบด้วย สมำชิก จำนวน 300 คน
โดยสมำชิก จำนวน 246 คน มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน และสมำชิกที่เหลือ จำนวน 54 คน
มำจำกกำรแต่งตั้งโดยจัดสรรตำมสัดส่วนของพรรคกำรเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง สมำชิกรัฐสภำแห่งชำติ มีวำระ
กำรดำรงตำแหน่ง ครำวละ 4 ปี โดยสภำจะเลือกประธำนรัฐสภำ (Speaker) และรองประธำนรัฐสภำ (ViceSpeaker) จำนวน 2 คน โดยประธำนรัฐสภำ และรองประธำนรัฐสภำนั้น มีวำระในกำรดำรงตำแหน่งครำวละ
2 ปี ซึ่งรัฐสภำชุดปัจจุบัน คือ สมัยที่ 20 มีนำยชอง เซ กยุน เป็นประธำนรัฐสภำ โดยเข้ำรับตำแหน่ง เมื่อวันที่
1 6 มิ ถุ น ำ ย น 2 5 5 9 เ ป็ น ส ม ำ ชิ ก รั ฐ ส ภ ำ สั ง กั ด พ ร ร ค Minjoo Party (พ ร ร ค ฝ่ ำ ย ค้ ำ น ) แ ล ะ มี
รองประธำนรั ฐ สภำจ ำนวน 2 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสมำชิ ก รั ฐ สภำจำกพรรคฝ่ ำ ยรั ฐ บำลและฝ่ ำ ยค้ ำ น
อย่ำงละ 1 คน อย่ำงไรก็ดี ตำมกฎหมำยผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองของเกำหลีใต้กำหนดให้สมำชิกรัฐสภำ
ที่ได้รับกำรคัดเลื อกให้ ดำรงตำแหน่ งประธำนรัฐสภำหรือรองประธำนรัฐสภำ จำเป็นต้องถอนตัว ออกจำก
กำรสังกัดพรรคกำรเมืองเป็น กำรชั่วครำว ในขณะดำรงตำแหน่ งนั้น โดยฝ่ำยนิติบัญญัติ สำมำรถถอดถอน
นำยกรัฐมนตรีและประธำนำธิบดีได้ หำกสมำชิกรัฐสภำ 1 ใน 3 เสนอขอและสมำชิกสภำข้ำงมำกเห็นชอบ
ตำมเสนอ ซึ่งในกรณีกำรถอดถอนประธำนำธิบดีนั้น ต้องเสนอโดยเสียงข้ำงมำกและมีสมำชิกสภำ 2 ใน 3
ให้ควำมเห็นชอบ
ฝ่ายตุลาการ ศำลของประเทศเกำหลีใต้ ประกอบด้วย 1) ศำลชั้นต้น 2) ศำลอุทธรณ์ และ 3) ศำลฎีกำ
ส่วนที่มำของประธำนศำลฎีกำได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนำธิบดีด้วยควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ ในกำรพิจำรณำ
ของศำลก ำหนดให้ เ ปิ ด เผยแก่ ส ำธำรณชนได้ ยกเว้ น ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ ำ จะเป็ น ภั ย ต่ อ ควำมมั่ น คงของชำติ
หรือเป็นเรื่องที่จะสร้ำงปัญหำในด้ำนควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหรือเป็นภัยต่อขวัญ
ของประชำชน ซึง่ คำพิพำกษำจำเป็นต้องปิดเป็นควำมลับ นอกจำกนี้ ยังมีศำลรัฐธรรมนูญ ทำหน้ำที่ในกำรพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ โดยให้ควำมคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนของประชำชน และมีอำนำจในกำรพิจำรณำว่ำกฎหมำยฉบับใด
ขัดต่อรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นโมฆะ (โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรเริ่มจำกศำลรัฐธรรมนูญได้รับกำรร้องขอจำก
ศำลชั้นต้นหรือจำกกลุ่มบุคคลที่ ส่งข้อร้องเรียนและได้รับกำรพิจำรณำจำกศำลชั้นต้นให้พิจำรณำกฎหมำย
ดังกล่ำว) รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ตัดสิน ควำมถูกต้องทำงกฎหมำยของกำรดำเนินกระบวนกำรถอดถอน
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เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของรัฐ ได้แก่ ประธำนำธิบดี นำยกรัฐมนตรี และผู้พิพำกษำ และมีอำนำจในกำรสั่งยุบ
พรรคกำรเมืองตำมข้อเสนอของฝ่ำยบริหำร หำกพบว่ำ พรรคกำรเมืองดังกล่ำวดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมำย
(นิติพันธุ์ ประจวบเหมำะ, 2547, น. 20-21)
ความเป็นมาของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเทศเกำหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับในเรื่องกำรต่อต้ำนและปรำบปรำมกำรทุจริต
เพรำะสังคมของเกำหลีใต้ได้ตระหนักถึงปัญหำนี้มำก จนกระทั่งได้มีกำรผลักดันให้เกิดหน่วยงำนที่ต่อต้ำน
กำรทุจ ริ ตขึ้น โดยตรง ในขณะเดีย วกัน ก็ได้มีกำรดำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจังจนทำให้
ผู้บริหำรระดับสูงของประเทศหรือผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนธุรกิจใหญ่ ๆ ถูกนำตัวมำดำเนินคดีและถูกจำคุก
ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ประเทศที่ประสบปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันมำกประเทศหนึ่ง สำมำรถเปลี่ยนเป็นประเทศ
ที่ประสบควำมสำเร็จ และได้รับกำรยอมรับในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทั้งนี้ เพรำะได้มีกำรแสดงให้สังคมเห็นว่ำ
ไม่ว่ำจะเป็นใครและมีตำแหน่งระดับใด หำกกระทำกำรทุจริตก็สำมำรถถูกลงโทษได้ ซึง่ ที่ผ่ำนมำประเทศเกำหลีใต้
ได้ชื่อว่ำ “เป็นประเทศที่มีระดับกำรคอร์รัปชันที่ค่อนข้ำงสูง” และหลำยฝ่ำยมองว่ำ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็น
สำเหตุสำคัญประกำรหนึ่งที่ทำให้ ประเทศเกำหลีใต้ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ภำยหลังจำกวิกฤต
เศรษฐกิจ ประเทศเกำหลีใต้ได้ดำเนินกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงกว้ ำงขวำง และปัญหำเรื่อง
กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นอีกด้ำนหนึ่งที่เป็นเป้ำหมำยของกำรปฏิรูป โดยในเดือนกรกฎำคม 2544 ประเทศเกำหลีใต้ได้
ออกกฎหมำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันขึ้นมำเป็นครั้งแรก หลังจำกองค์กรพัฒนำเอกชนพยำยำมผลั กดัน
มำเกือบ 10 ปี และในเดือนมกรำคม 2545 ภำยใต้ข้อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว ประเทศเกำหลีใต้ได้จัดตัง้
หน่วยงำนหลักที่จะทำหน้ำที่ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ขึ้น นั่นคือ “คณะกรรมการอิสระต่อต้านคอร์รัปชัน
แห่งเกาหลีใต้” (Korea Independent Commission Against Corruption: KICAC)
ภำยหลังจำกที่ประเทศเกำหลีใต้ผลักดันกำรปฏิรูประบบรำชกำรและออกกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
ได้ส่งผลทำให้สถำนกำรณ์คอร์รัปชันในประเทศเกำหลีใต้คลี่คลำยไปในทำงที่ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด โดยหำกพิจำรณำ
จำกดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) พบว่ำ ภำพลักษณ์ด้ำนคอร์รัปชัน
ของประเทศเกำหลีใต้ดีขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญจำกเดิมในปี 1999 (พ.ศ. 2542) คะแนนอยู่ที่ 3.8 เพิ่มขึ้นเป็น 5.1
ในปี 2006 (พ.ศ. 2549) กำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเกำหลีใต้นั้นอำจกล่ำวได้ว่ำ เกิดขึ้นนับตั้งแต่แรกก่อตั้ง
ประเทศในปี 1948 (พ.ศ. 2491) โดยครั้ งนั้นหลั งจำกได้รับ เอกรำชจำกประเทศญี่ปุ่น มีกำรยึดทรัพย์สิ น
และโรงงำนของญี่ปุ่นมำเป็นของรัฐ โดยมีเฉพำะนักธุรกิจที่มีเส้นสำยกับนักกำรเมืองเท่ำนั้นที่จะสำมำรถซื้อทรัพย์สิน
ดังกล่ำวมำได้ในรำคำถูก และนักธุรกิจเหล่ำนี้ส่วนมำกได้พัฒนำกลำยเป็นธุรกิจขนำดใหญ่ในชื่อของ “แจบอล”
(chaebol) ซึ่งมีกรณีตัวอย่ำงที่สำคัญ คือ มีนักธุรกิจรำยหนึ่ง ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ได้เปิดธุรกิจโรงสี ข้ำว
ต่อมำได้เป็นเจ้ำของโรงงำนน้ำตำล และโรงงำนทอผ้ำ (ซึ่งเคยเป็นโรงงำนของญี่ปุ่นมำก่อน) และเริ่มสั่งสมควำมมั่งคั่ง
เรื่อยมำ หน่วยงำนหลำยฝ่ำยชี้ให้เห็นว่ำ ควำมร่ำรวยของนักธุรกิจคนดังกล่ำว ได้มำจำกกำรที่มีเครือข่ำยกั บ
นักกำรเมือง เห็นได้จำกกำรที่เป็นผู้บริจำคสำคัญให้กับพรรคเสรีนิยมเป็นเงินกว่ำ 64 ล้ำนวอน ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงภำคธุรกิจเอกชน และรัฐในประเทศเกำหลีใต้ได้พัฒนำไปในลักษณะของ “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์”
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ในช่วงทีป่ ระเทศเกำหลีใต้อยู่ภำยใต้กำรปกครองโดยเผด็จกำรทหำร นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960-1980 ในช่วงนี้
Jon Moran (1999) นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเกำหลีใต้กลำยเป็น “การคอร์รัปชัน
ในระดับชาติ” (nationalized corruption) กำรคอร์รัปชันในช่วงเวลำนี้ดำเนินควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
อย่ำงรวดเร็วของประเทศเกำหลีใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในเชิงโครงสร้ำงที่ส่งผลให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน คือ
กำรที่รัฐบำลเป็นผู้ผูกขำดกำรเข้ำถึงทรัพยำกรแทบทุกประเภท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ซึ่งสถำบันกำรเงินทุกแห่งในขณะนั้นเป็นของรัฐ ดังนั้น ในกำรที่ภำคธุรกิจเอกชนจะทำธุรกิจจำเป็นต้องเข้ำหำรัฐ
เพื่อขอรับกำรสนับสนุน และกำรปกป้องเพื่อให้สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบรื่น
อย่ ำงไรก็ ตำม แม้ว่ำ กำรมี “เส้ น สำย” กับรัฐ บำลจะเป็น สิ่ ง ส ำคั ญ ในกำรเข้ ำ ถึ งแหล่ งทรั พ ยำกร
ขณะเดียวกัน รัฐบำลได้ตั้งเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุนด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบกำรตั้ง
“เป้ำหมำยกำรส่งออก” ซึ่งรัฐบำลจะมีกำรตรวจสอบรำยเดือนถึงผลงำนกำรส่งออกของภำคเอกชน ด้วยเหตุนี้
แม้ว่ำจะมีกำรทุจริตคอร์รัปชัน แต่เศรษฐกิจของประเทศเกำหลีใต้ ก็ยังสำมำรถพัฒนำก้ำวหน้ำได้ อย่ำงรวดเร็ว
อย่ ำงไรก็ ตำม ด้ วยวิ ธี กำรพั ฒนำเศรษฐกิ จ แบบ “คั ดเลื อกผู้ ชนะ” (picking winners) ได้ ส่ งผลท ำให้ ร ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศเกำหลีใต้ถูกผูกขำดโดยกลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ (แจบอล–Chaebal) เพียงไม่กี่กลุ่มที่มีเส้นสำย
และสำมำรถทำตำมเงื่อนไขที่รัฐบำลตั้งไว้ได้ ต่อมำเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเกำหลีใต้ได้มีกำรพัฒนำไประดับหนึ่ง
แจบอลเริ่มเป็นอิสระจำกกำรพึ่งพำทรัพยำกรของรัฐมำกขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบำลถูกแรงกดดันจำกต่ำงชำติ
ให้ เปิ ดเสรี ห รื อลดทอนกฎเกณฑ์มำกขึ้น แนวโน้มที่เกิดขึ้น คือ กำรที่แจบอลพยำยำมเข้ำไปถือ ครองหุ้ น
ในสถำบันกำรเงิน ในขณะที่รัฐบำลเปิดเสรีในด้ำนต่ำง ๆ มำกขึ้น รัฐบำลเกำหลีใต้กลับขำดกำรพัฒนำกลไกกำกับ
กำรดำเนินธุรกิจของแจบอล ทำให้แจบอลสำมำรถครอบครองสถำบันกำรเงิน และมีกำรกู้ยืมเงินมำลงทุนทีเ่ กินขนำด
เห็นได้จำกในช่วงวิกฤตสัดส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์ของแจบอลที่ใหญ่ที่สุด 30 อันดับแรกของประเทศเกำหลีใต้
ในช่วงก่อนวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 51.9 จนกลำยเป็นสำเหตุสำคัญที่นำมำซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997
พัฒนำกำรของกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันในประเทศเกำหลีใต้เริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ในสมัยประธำนำธิบดี
Park Chung-hee ด้วยกำรออกกฎหมำยเกี่ยวกับ “ผู้ร่ำรวยผิดปกติ” (Illicit Wealth Accumulation Law)
โดยสำมำรถจั บ กุมและยึ ดทรั พย์ นั กธุร กิจ ในช่ว งแรก ก่อนที่ประธำนำธิบดี Park Chung-hee จะยอมลด
ค่ำปรับและปล่อยนักธุรกิจจำกกำรจับกุม หำกนักธุรกิจยอมที่จะให้กำรสนับสนุนและทำตำมรัฐบำลทหำร
ในขณะเดี ย วกั น ได้ อ อกกฎหมำย Political Purification Law และจั บ กุ ม นั ก กำรเมื อ ง ข้ ำ รำชกำร
และนำยทหำรหลำยหมื่นคนในข้อหำคอร์รัปชัน ในสมัยต่อ ๆ มำ ไม่ว่ำจะเป็นประธำนำธิบดี Chun Doo-Hwan
หรือประธำนำธิบดี Roh Tae-woo หรือประธำนำธิบดี Kim Young-sam ต่ำงก็ได้ดำเนินนโยบำยในลักษณะเดียวกันนี้
อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์แอบแฝงในกำรที่จะกำจัด “ศัตรูทำงกำรเมือง” และบังคับให้
กลุ่มผู้สนับสนุนอำนำจเก่ำยอม ในขณะที่รัฐบำลที่ดำเนินนโยบำยปรำบปรำมคอร์รัปชัน กลับดำเนินกำรที่เข้ำข่ำย
คอร์รัปชันเอง ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่ำนมำกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยปรำบปรำมคอร์รัปชันของประเทศเกำหลี ใต้
จึงไม่ประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 มีกำรผลักดันนโยบำยปรำบปรำมคอร์รัปชัน
ในประเทศเกำหลีใต้ขึ้น สืบเนื่องจำกกำรผลักดันของภำคประชำสั งคม หรือองค์กรที่มีบทบำทส ำคัญ ได้แก่
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เครื อ ข่ ำ ยพลเมื อ งเพื่ อ ควำมยุ ติ ธ รรมทำงเศรษฐกิ จ (Citizen’s Coalition for Economic Justice: CCEJ)
และเครือข่ำยประชำชนสมำนฉันท์เพื่อประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (People’s Solidarity for Participatory
Democracy: PSPD) โดย 2 องค์กรหลักนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ำยพันธมิตรประชำชนเพื่อกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน
(Citizen’s Coalition for Anti-corruption) และศู นย์ กลำงสั งคมที่ มี ควำมโปร่ งใส (Center for Transparency
Society) ในกำรผลักดันทำให้เกิดกำรปฏิรูปตำมมำหลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นควำมโปร่งใสในระบบกำรเงิน
จำกกำรผลักดันให้เปิดเผยชื่อเจ้ำของบัญชีในกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน (Real name financial transaction
system) กำรปฏิรูปแจบอล กำรปฏิรูประบบรำชกำร กำรปฏิรูปกำรเมือง กำรผลักดันกฎหมำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน
กำรผลักดันกฎหมำยต่อต้ำนกำรฟอกเงิน รวมทั้งกำรก่อตั้ง Transparency International ในประเทศเกำหลีใต้
อีกด้วย
ด้วยควำมพยำยำมในกำรผลักดันกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้กลำยมำเป็น “วาระแห่งชาติ” ร่วมกันของ
ภำครัฐ และภำคประชำสังคม ภำยหลังจำกวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 เมื่อประธำนำธิบดี Kim Dae-Jung
ขึ้นสู่อำนำจ และได้แต่งตั้งคณะกรรมำธิกำรประจำสำนักประธำนำธิบดีว่ำด้วยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (Presidential
Commission on Anti-Corruption) และคณะกรรมำธิกำรสื บสวนสอบสวนพิเศษเกี่ยวกับกำรคอร์รัปชัน
(Special Investigation Committee for Corruption) ขึ้น ในปี 1999 ในขณะเดียวกันองค์กรภำคประชำสั งคม
ได้ จั ด ตั้งเครื อข่ ำยกำรต่ อ ต้ำนคอร์ รั ป ชัน ในประเทศเกำหลี ใต้ (Anti-corruption Network in Korea) ขึ้น
ในช่ ว งเวลำไล่ เ ลี่ ย กั น ในปี 1999 กลำยเป็ น Transparency International ทั้ ง คณะกรรมำธิ ก ำรประจ ำ
ส ำนั กประธำนำธิ บดี ว่ ำด้ วยกำรต่ อต้ ำนคอร์ รั ปชั น และเครื อข่ ำยกำรต่ อต้ ำนคอร์ รั ปชั นได้ ท ำงำนร่ ว มกั น
ในกำรตรวจสอบกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ร ะดั บ สู ง รวมทั้ ง ผลั ก ดั น แนวทำงในกำรป้ อ งกั น
และปรำบปรำมกำรทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ในอนำคต และนำไปสู่ กำรออกกฎหมำยกำรต่ อต้ำ นกำรคอร์ รั ป ชั น
ในเดือนกรกฎำคม ปี 2001 ในที่สุด (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และ อรอร ภู่เจริญ, 2553, น. 4-1-4-5)
จะเห็นได้ว่ำ กำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเกำหลีใต้นั้น โดยทั่วไปอำจแบ่งกำรทุจริตออกเป็น 2 ด้ำน
(วีรพงษ์ บุญโญภำส และคณะ, 2546, น. 94-97) ปรำกฏตำมตำรำง ดังนี้
ตารางที่ 2 ประเด็นกำรทุจริต บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสำเหตุของปัญหำ
ประเด็นการทุจริต บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กำรทุจริต
ทำงกำรเมือง
(Political
Corruption)

เจ้ำหน้ำที่รัฐ
ระดับสูง ที่ใช้
อำนำจของตน
ในทำงมิชอบด้วย
กฎหมำยกระทำ
กำรทุจริตเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

สาเหตุของปัญหา
1. เนื่องจำกรัฐบำลมีบทบำทเป็นผู้นำในตลำดขนำดเล็กด้วยกำรรับ
เอำนโยบำยกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจไปปฏิบัติโดยผ่ำนกำรจัดสรร
ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจำกัด จึงทำให้รัฐบำลและภำคกำรเมืองมีอิทธิ พล
อย่ำงมำกต่อองค์กรธุรกิจและเศรษฐกิจ ส่งผลให้วงจรกำรทุจริตที่
ร้ำยแรงมักเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเมืองและภำคธุรกิจ
2. สภำพทำงกำรเมื อ งไม่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ ในกำรป้ อ งกั น
และปรำบปรำมกำรทุจริต เนื่องมำจำกในช่วงแรกของยุค สมัยใหม่
ของประเทศ มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ควำมทันสมัยโดยอำศัย
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กำรทุจริต
ทำงปกครอง
(Administrative
Corruption)

เจ้ำหน้ำที่รัฐที่ใช้
อำนำจของตน
ในทำงมิชอบ
กระทำกำรทุจริต

สาเหตุของปัญหา
อำนำจจำกต่ำงชำติมิใช่ประชำชน ประชำชนส่วนใหญ่จึงยังสงสัย
เกี่ยวกับควำมชอบธรรมของอำนำจทำงกำรเมืองนั้นเอง นอกจำกนั้น
กำรถ่วงดุลอำนำจระหว่ำงรัฐบำลและพรรคฝ่ ำยค้ ำนนั้น มีขึ้นเพื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ฝ่ ำ ย รั ฐ บ ำ ล เ พี ย ง ฝ่ ำ ย เ ดี ย ว นั ก ก ำ ร เ มื อ ง
จึงพร้อมที่จะปฏิรู ปและพร้ อ มที่จ ะต่ อ ต้ำนเสี ย เอง เพื่อรักษำไว้
ซึ่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำคกำรเมือง
3. วั ฒนธรรมทำงกำรเมื องยั งคงใช้ ระบบกดขี่ หลงใหลในอ ำนำจ
โดยค ำนึ งถึ งประโยชน์ ข องรั ฐ บำลมำกกว่ ำ ประโยชน์ ส ำธำรณะ
ดำเนินกำรตำมหลักกำรรวมศูนย์กลำงแห่งอำนำจเบ็ดเสร็จ กำรปกครอง
อย่ำงใกล้ชิด กำรใช้อำนำจแบบพ่อปกครองลูก รวมทั้งแนวควำมคิด
เรื่องระบบอุปถัมภ์และควำมคุ้นเคย ล้ ว นแต่เป็นวัฒ นธรรมทำง
กำรเมืองที่เอื้อต่อกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ระดับสูง
4. สถำบันทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นปัจจัยหลักที่อยู่ เบื้องหลัง
กำรทุ จ ริ ต ทำงกำรเมื อ ง คื อ ต้ อ งกำรที่ จ ะหำเงิ น เพื่ อ น ำไปใช้
ในกิจกรรมทำงกำรเมือง นักกำรเมืองจึงต้องขอเงินจำกองค์กรธุรกิจ
ต่ำง ๆ และมีกำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นพิเศษต่อองค์กรธุรกิจ
ผู้อุปถัมภ์เหล่ำนั้น ทำให้เกิดกำรค้ำสิทธิและผลประโยชน์เป็นพิเศษ
ต่อองค์กรธุรกิจผู้อุปถัมภ์เหล่ำนั้น ทำให้เกิดกำรค้ำสิทธิและผลประโยชน์
ในระหว่ำงกระบวนกำรหำเงินดังกล่ำว และยิ่งไปกว่ำนั้น กำรรวมอำนำจ
และควำมเปรำะบำงของโครงสร้ ำ งตลำดและกำรจั ด จ ำหน่ ำ ย
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจแบบตลำดเสรีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน
5. ประวั ติ ศ ำสตร์ ท ำงกำรเมื อ งพบว่ ำ มี ก ำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ
ประเทศอย่ำงรวดเร็วในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จำกกำรครอบครอง
ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยมำกมำยได้ทำให้เกิดกำรทุจริตทำงกำรเมือง
และที่สำคัญกำรสูญเสียกำรปกครองแบบประชำธิปไตย และยอม
จำนนต่อกำรปกครองแบบทหำร ซึ่งนำไปสู่ กำรทุจริตที่เกี่ยวกับ
กำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่รัฐในระดับสูง
1. เกิดจำกควำมไม่ส มดุลทำงข้อมูล ข่ำวสำร เพรำะเจ้ำหน้ำที่ รัฐ
มีอำนำจควบคุมข้อมูลข่ำวสำรเหนือประชำชนทั่วไป คือ มีกำรรับรู้
ข้อมูลเพียงฝ่ำยเดียว จึงทำให้เกิดกำรทุจริต คอร์รัปชันเพิ่มมำกขึ้น
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สาเหตุของปัญหา

ต่อตำแหน่งหน้ำที่
หรือใช้อิทธิพล
ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมเพื่อบรรลุ
ประโยชน์ของตน
มักเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์
ทำงกำรเงิน
หรือกำรจำกัด
เสรีภำพของ
ประชำชน
เนื่องจำก
ภำคปกครองนี้
มีกำรหำประโยชน์
จำกกำรผูกขำด
กำรให้บริกำร
มำกกว่ำภำคอื่น ๆ

และอำจมีกำรให้อำนำจใช้ดุลพินิจอย่ำงมำกแก่เจ้ำหน้ำที่ทำงปกครอง
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรรับเงิน หรือกำรจำกัดเสรีภำพของประชำชน
2. กำรแทรกแซงตลำดของรัฐบำลนั้น ไม่มีประสิทธิภำพ กำรทุจริต
ทำงปกครองจึ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ รั บ สิ น บนเพื่ อ กระท ำ
กำรทุจริตในหน้ำที่ของตน โดยกำรใช้อำนำจที่มีอยู่เหนือตลำดที่มั่นคง
3. เนื่องจำกอัตรำเงินเดือนของเจ้ำหน้ำ ที่รัฐ ไม่สู ง มำก และไม่ มี
กำรเปลี่ยนแปลง จึงนำไปสู่กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อหำประโยชน์ส่วนตัว
4. ระบบกำรควบคุ ม กำรทุ จ ริ ต ภำยในองค์ ก รยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
กำรรำยงำนกำรทุ จ ริ ต ภำยในองค์ ก รโดยฝ่ ำ ยบริ ห ำรภำครั ฐ
และสมำชิกภำยในองค์กรยังมีไม่มำก
5. เป้ ำ หมำยในกำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำรประเมิ น ผลของภำครั ฐ
ยั ง คลุ ม เครื อ ในขณะที่ ภ ำคเอกชนมี เ ป้ ำ หมำยเรื่ อ งผลก ำไร
และกำรประเมินผลที่ชัดเจน
6. เจ้ำหน้ำที่รัฐยังมีควำมลำเอียงในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับตำแหน่ง
เนื่องจำกไม่ส ำมำรถสร้ำงมำตรฐำนทำงศีล ธรรมและแนวปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมได้
7. ระดับสมดุลของควำมอดทนต่อกำรกระทำกำรทุจริตมีค่อนข้ำงสูง
(หมำยถึง ประชำชนสำมำรถอดทนหรือยินยอมต่อกำรทุจริตได้มำก)
8. กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก่อให้ เกิด
แนวโน้มในกำรทุจริตทำงปกครองมำกขึ้น ทำให้กระบวนกำรสอดส่อง
และกำรกำกับดูแลมีควำมยำกลำบำกยิ่งขึ้น
หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำก วีรพงษ์ บุญโญภำส และคณะ, 2546, น. 94-97
จำกสำเหตุของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นทั้ง 2 ประเด็น ทำให้เกิดควำมต้องกำรองค์กรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุ จ ริ ต ที่ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำยและนโยบำยกำรแก้ ไ ขปั ญ หำต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
และตระหนักมำกขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้มีกำรตรำกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti–Corruption Act) ขึ้น
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม ค.ศ. 2001 โดยเป็นกฎหมำยฉบับที่ 6494 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 มกรำคม
ค.ศ. 2002 เป็นต้นไป โดยกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti–Corruption Act) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิด
กำรสร้ำงสภำพสังคมที่แข็งแกร่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยกำรป้องกันและกำรกำกับดูแลกำรทุจริตคอร์รัปชัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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หำกดูเรื่องภำพลักษณ์ควำมโปร่งใสของประเทศเกำหลีใต้ ตั้งแต่ปี 2538-2561 จะมีค่ำคะแนนดัชนี
ชี้วัดภำพลักษ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) ปรำกฏตำมตำรำง ดังนี้
ตารางที่ 3 ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศเกำหลีใต้ ตั้งแต่ปี 2538-2561
ปี
คะแนน
จานวนประเทศ
2538
4.29 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
41
2539
5.02 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
54
2540
4.29 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
52
2541
4.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
85
2542
3.80 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
98
2543
4.00 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
90
2544
4.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
91
2545
4.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
102
2546
4.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
133
2547
4.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
146
2548
5.00 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
159
2549
5.10 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
163
2550
5.10 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
179
2551
5.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
180
2552
5.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
180
2553
5.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
178
2554
5.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
183
2555
56 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
176
2556
55 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
177
2557
55 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
175
2558
56 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
168
2559
53 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
176
2560
54 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
180
2561
57 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
180
หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำกเว็บไซต์ Transparency International

อันดับ
27
27
34
43
50
48
42
40
50
47
40
42
43
40
39
39
43
45
46
43
37
52
51
45
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จะเห็นได้ว่ำ ประเทศเกำหลีใต้เป็นประเทศที่มีควำมพยำยำมอย่ำงมำกในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจ ริ ต เห็ น ได้จ ำกดัช นี ชี้วัดภำพลั กษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในระดับ
คะแนนที่เกินร้อยละ 50 (ปี 2548-2561) มำตลอด และมีอันดับไม่เกิน 55 อันดับของโลก ส่งผลให้ประเทศ
เกำหลีใต้ได้คะแนนภำพลักษณ์ กำรทุจริตหรือมีควำมโปร่งใสในระดับกลำง ๆ มำโดยตลอด และในปี 2561
ที่ผ่ำนมำ อันดับกำรทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นมำอยู่ในอันดับ 45 ของโลก โดยมีควำมก้ำวหน้ำเป็น อย่ำงมำก
มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 57 คะแนน ถึงแม้ประเทศเกำหลีใต้จะไม่ได้ติด
อันดับต้น ๆ ในเรื่องของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของภูมิภำคตำมกำรจัดลำดับของ Transparency International
(TI) แต่ก็ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นประเทศที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว และมีควำมจริงจังในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ซึ่งก็เป็นกรณีศึกษำที่น่ำสนใจในกำรศึกษำเปรียบเทียบอีกประเทศหนึ่ง โดยที่ประเทศเกำหลีใต้
สำมำรถพัฒนำสถำนกำรณ์ด้ำนกำรคอร์รัปชันได้ค่อนข้ำงรวดเร็ว อีกทั้งยังมีพื้นฐำนหรือพัฒนำกำรด้ำนคอร์รัปชัน
ที่คล้ำยคลึงกับประเทศไทย ทำให้เป็นที่น่ำสนใจถึงกำรทำงำนขององค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันในประเทศเกำหลีใต้
รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่นำไปสู่ควำมสำเร็จดังกล่ำว จำกประสบกำรณ์และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ของประเทศเกำหลีใต้ จึงมีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำเพื่อที่จะเป็ นแบบอย่ำงให้กับประเทศไทย
ในกำรขจัดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต
หน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชันของประเทศเกำหลีใต้แต่เดิมมีชื่อว่ำ “คณะกรรมการอิสระ
ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น แห่ ง เกาหลี ใ ต้ ” (Korea Independent Commission Against Corruption: KICAC)
หรื อ เรี ย กย่ อ ๆ ว่ ำ “คิ แ คก” (มี ห น้ ำ ที่ แ ละโครงสร้ ำ งคล้ ำ ย ๆ กั บ ICAC ของเขตบริ ห ำรพิ เ ศษฮ่ อ งกง
ซึ่งสำมำรถปรำบปรำมคอร์รัปชันได้เป็นอย่ำงดีและหลำย ๆ ประเทศได้นำรูปแบบองค์กรและรูปแบบกำรทำงำน
ไปเป็นต้นแบบ) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2548 (สุภีร์ รัตนนำคินทร์, 2549, น. 6)
โดย KICAC ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกรำคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) คณะกรรมกำร KICAC ประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร (มีตำแหน่งเทียบเท่ำระดับรัฐมนตรี) แต่งตั้งโดยประธำนำธิบดี และกรรมกำรรวม 9 คน
โดยคัดเลื อกมำจำกรั ฐ สภำแห่ งชำติ 3 คน จำกที่ประชุมศำลสู งสุ ด 3 คน และจำกประธำนำธิบดี 3 คน
มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำมำใหม่ได้อีกหนึ่งวำระ (นิติพันธุ์ ประจวบเหมำะ,
2548ข, น. 28) สิ่งสำคัญ คือ คณะกรรมกำรจะไม่สำมำรถถูก “ปลด” หรือ “สั่งย้ำย” ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่รับรอง
กำรทำงำนของ KICAC (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และ อรอร ภู่เจริญ , 2553, น. 4-8) โดยคณะกรรมกำรแต่ละคน
จะมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อ ย่ำงเหมำะสม (วีรพงษ์ บุญโญภำส และคณะ, 2546, น. 97-98)
มี เ ลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำร KICAC เป็ น หนึ่ ง ใน Standing Commissioner เป็ น ผู้ ดู แ ลด้ ำ นกำรบริ ห ำร
และงำนธุรกำร (นิติพันธุ์ ประจวบเหมำะ, 2548, น. 29)
ปัจจุบัน “คณะกรรมกำรอิสระต่อต้ำนคอร์รัปชันแห่งเกำหลีใต้” ได้ถูกปรับให้รวมกับผู้ตรวจกำรรัฐสภำ
แห่งเกำหลีใต้ (The Ombudsman of Korea) และคณะกรรมกำรรับเรื่องอุทธรณ์กำรบริหำรงำน (Administrative
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Appeals Commission) แล้ ว เปลี่ ย นชื่ อ มำเป็ น “คณะกรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และสิ ท ธิ พ ลเมื อ ง
แห่งเกาหลีใต้ ” (Anti-Corruption and Civil Rights Commission of Korea: ACRC) เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์
2551 (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และ อรอร ภู่เจริญ , 2553, น. 4-2) เหตุผลสำคัญที่รวม 3 หน่วยงำนเข้ำด้วยกัน
เพื่อเป็นกำรควบคุมสิทธิพลเมืองให้มีประสิทธิภำพไว้ในหน่วยงำนเดียว รวมถึงหน้ำที่ของทั้ง 3 หน่วยงำน
เข้ำไว้ด้วยกัน เช่น กำรรักษำสิทธิส่วนบุคคลของประชำชน กำรทำให้มีควำมสุจริตและมีคุณธรรมระดับชำติดีขึ้น
และกำรอุทธรณ์ข้อพิพำททำงกำรบริหำรงำน เป็นต้น (“ACRC ก้ำวใหญ่สู่กำรปกป้องสิทธิพลเมืองและสังคม
ที่มีควำมโปร่งใส,” 2012)

ภาพที่ 1 ตรำสัญลักษณ์หน่วยงำน ACRC
ที่มา: http://www.businesscloudnews.com/2014/05/19/south-koreas-acrc-partners-with-ibm-on-cloud
-based-mainframe/
ทั้งนี้ ACRC มีกำรกำหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ ปรำกฏตำมรูปภำพ ดังนี้

ภาพที่ 2 แผนภำพพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งเกำหลีใต้
ที่มา: http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchList&menuId=020116

13
สำนักงำนคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งเกำหลีใต้ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ Government
Complex-Sejong, 20, Doum 5-ro, Sejong, 339-012, Republic of Korea (“Contact Us,” 2016)
โครงสร้างองค์กร
สำนักงำน KICAC ก่อนถูกควบรวมเป็น ACRC ประกอบด้วย 2 สำนัก ได้แก่ 1) สำนักควำมร่วมมือและ
ประชำสัมพันธ์ 2) สำนักรับเรื่องร้ องเรี ยน และ 15 กอง ได้แก่ (1) ฝ่ำยกฎหมำยและตรวจสอบ (2) ที่ปรึกษำ
บริหำรงำนองค์กร (3) สถำบันพัฒนำบุคลำกร (4) พัฒนำบุคลำกร 1 (5) พัฒนำบุคลำกร 2 (6) นโยบำยและ
แผน (7) นโยบำยและประเมิ น (8) สำรสนเทศและข้ อ มู ล (9) กำรศึ ก ษำให้ ค วำมรู้ แ ละควำมร่ ว มมื อ
(10) ต่ำงประเทศและเครื อข่ำย NGOS (11) กองตรวจสอบ 1 (12) กองตรวจสอบ 2 (13) กองวำงแผน
ตรวจสอบ (14) กองเงินสินบนตอบแทน และ (15) กองรับเรื่อง (นิติพันธุ์ ประจวบเหมำะ, 2548, น. 29) ส่วนที่มำ
ของ KICAC ได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ำม ดังนี้ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และ อรอร ภู่เจริญ, 2553, น. 4-8)
1. เคยด ำรงต ำแหน่ ง ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ห รื อ สู ง กว่ ำ นั้ น มำเป็ น ระยะเวลำ 8 ปี ขึ้ น ไป
ในสถำบันกำรศึกษำ
2. เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพำกษำ อัยกำร หรือทนำยควำม และมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป
3. เคยเป็นข้ำรำชกำรในระดับ 3 หรือสูงกว่ำนั้น เป็นระยะเวลำ 5 ปี หรือมำกกว่ำนั้น
4. บุ คคลที่มีผ ลงำนหรือประสบกำรณ์อันเป็นที่ยอมรั บเทียบเท่ำกับคุณสมบัติ 3 ประกำรข้ำงต้น
หรือเป็นบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อโดยองค์กรพัฒนำเอกชน
5. ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศเกำหลีใต้
6. ถูกให้ออกจำกรำชกำร หรือถูกศำลตัดสินให้จำคุกในคดีอำญำ
7. เป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง
8. จะลงรับสมัครเลือกตั้ง
9. สุขภำพทีอ่ ำจมีอุปสรรคทั้งกำยภำพและทำงจิตใจที่จะทำงำน
ส ำหรั บ ที่มำของคณะกรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ตของเกำหลี ใต้ นั้น จะมีรูปแบบ
กำรแสวงหำผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรดังกล่ำวมำจำกฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตุลำกำรทำหน้ำที่
ในกำรสรรหำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ (ปัญญำ อุดชำชน, ม.ป.ป.)
1. กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตำมพระรำชบัญญัติ
ต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต พ.ศ. 2544 (The Anti-Corruption Act 2001) บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ำรสรรหำผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จำนวน 9 คน โดยกำหนดให้รัฐสภำแห่งชำติคัดเลือก จำนวน 3 คน
ประธำนำธิบ ดีคัดเลื อก จ ำนวน 3 คน และศำลสู งสุ ดคัดเลื อก จำนวน 3 คน โดยมี กำรคัดเลื อกประธำน
กรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต จ ำนวน 1 คน และคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำม
กำรทุจริตอีกจำนวน 2 คน เรียกว่ำ “Standing Commissioners” ส่วนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตอีกจำนวน 6 คน ที่มำจำกกำรคัดเลือกจำกรัฐสภำแห่งชำติและศำลสูงสุดองค์กรละ 3 คน เรียกว่ำ
“Non Standing Commissioners” เมื่ อ ต ำแหน่ ง กรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ว่ ำ งลง
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ถ้ำตำแหน่งที่ว่ำงลงนั้นเป็นกรรมกำรที่ถูกคัดเลือกมำจำกองค์กรใด ให้องค์กรนั้นมีหน้ำที่คัดเลือกกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมคุณสมบัติที่กฎหมำยกำหนด แล้วเสนอชื่อให้ประธำนำธิบดีเพื่อแต่งตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่ำงลงต่อไป
วิธีกำรสรรหำ มีดังนี้
(1) สำนักงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นหน่วยงำนธุรกำร
ที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบว่ำ ในแต่ละปีจะมีกรรมกำรท่ำนใดที่จะครบวำระ ซึ่งกฎหมำยได้บัญญัติว่ำทั้งประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรทั้งหมดมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และมีสิทธิได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกเพียง
ครั้งเดียวเท่ำนั้น ถ้ำในปีใดมีตำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตว่ำงลง สำนักงำนเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจะแจ้งไปยังองค์กรที่ทำหน้ำที่คัดเลือกกรรมกำรแทนตำแหน่ง
ที่ ว่ ำ งให้ ท รำบก่ อ น 2 เดื อ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รที่ มี ห น้ ำ ที่ คั ด เลื อ กเตรี ย มกำรคั ด เลื อ กกรรมกำรป้ อ งกั น
และปรำบปรำมกำรทุจริตคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่ำงลง
(2) กำรคัดเลือกของแต่ละองค์กร จะคัดเลือกจำกบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมมำตรำ 14
ของพระรำชบัญญัติต่อต้ำนกำรทุจริต พ.ศ. 2544 (The Anti-Corruption Act 2001)
(3) รำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรสรรหำคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจะมีลั กษณะ
เช่นเดียวกันกับวิธีกำรสรรหำคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเกำหลี ทั้งนี้ ถ้ำตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง กรรมกำร
คนใหม่จะต้องได้รับกำรคัดเลือกและแต่งตั้งโดยมิชักช้ำ
2. การแต่ งตั้ งผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการสรรหา โดยประธำนำธิบดีเป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่แต่งตั้งกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตตำมข้อเสนอ เมื่อประธำนำธิบดีได้แต่งตั้งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แล้ว ถือว่ำสิ้นสุดกระบวนกำรเลือกกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส่วนสภำแห่งชำติเป็นองค์กร
ที่ตรวจสอบควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งก่อนที่ประธำนำธิบดีจะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตทุกคน จึงถือได้ว่ำสภำแห่งชำติจะทำหน้ำที่ตรวจสอบและกลั่นกรองผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
จำกกำรประมวลรู ป แบบของคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต เกำหลี ใ ต้ แ ล้ ว
อำจสรุปได้ว่ำ
1) คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นองค์กรอิสระ ที่มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ครำวละ 5 ปี โดยจั ดตั้ง ขึ้น เมื่อวัน ที่ 25 มกรำคม 2002 ซึ่ง กำรทำงำนของ The Korea Independent
Commission Against Corruption: KIKAC) มีประสิ ทธิภ ำพสู งมำก เนื่องจำกศักยภำพขององค์กร ระบบ
กำรทำงำน คุณภำพของผู้ ดำรงตำแหน่ ง และควำมร่วมมือของพลเมือง โดยมีประมวลจริยธรรม (Code of
Conduct) เป็ น เครื่ อ งมื อ ควบคุ ม คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม นอกจำกนั้ น คุ ณ วุ ฒิ ประสบกำรณ์ ก ำรทำงำน
ควำมมีชื่อเสี ย งของคณะกรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นที่ประจัก ษ์และยอมรับในสั ง คม
ก็เป็ น ปั จ จั ย อีกส่ วนหนึ่ งที่ส่ งผลให้ กำรทำงำนของ KIKAC ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ดั งจะเห็ นได้จำก
ตั ว อย่ ำ งประธำนกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี จ ำนวน 3 คน
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คื อ Dr. Kang Chul–Kyu Dr. Lee Nam–Joo และ Dr. Chung Soung–Jin ล้ ว นแต่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ ำ ว
ครบถ้วน
2) กระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้ควำมสำคัญกับหลักกำร
แบ่งแยกอำนำจอธิปไตย คือ องค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ำยบริหำร และองค์กรฝ่ำยตุลำกำร แต่ละองค์กร
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรสรรหำอย่ำงเท่ำเทียมกันองค์กรละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เช่นเดียวกับกระบวนกำรสรรหำ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเกำหลี แต่อย่ำงไรก็ตำม ก่อนที่ประธำนำธิบดีจะแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น
กรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ตทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเหมำะสมที่ จะดำรง
ตำแหน่งจำกรัฐสภำแห่งชำติ ซึ่งสมำชิกรัฐสภำแห่งชำติมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน
ตารางที่ 4 กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประเด็น
หน่วยงานสรรหา/จานวน/คุณสมบัติ
1. สภำแห่งชำติ
องค์กรที่ทำหน้ำที่สรรหำ
2. ประธำนำธิบดี
3. ศำลสูงสุด
องค์กรที่ทำหน้ำที่แต่งตั้ง
ประธำนำธิบดีโดยควำมเห็นชอบของรัฐสภำแห่งชำติ
จำนวน
9 คน
1. เป็นพลเมืองของประเทศเกำหลีใต้
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมรัฐบัญญัติข้ำรำชกำร
คุณสมบัติ
3. มีควำมตั้งใจจริง
4. มีชื่อเสียงและไม่มีควำมสัมพันธ์กับพรรคกำรเมือง
5. ไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รั ฐ สภำแห่ ง ชำติ ประธำนำธิ บ ดี และศำลสู ง สุ ด
ระบบกำรสรรหำ
คัดเลือกจำกผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด
หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำก ปัญญำ อุดชำชน ในบทควำม “กำรได้มำของผู้ดำรงตำแหน่งของ
ศำลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ”
ดังที่ได้กล่ำวไว้ในตอนต้น แล้วว่ำ KICAC ได้ถูกปรับให้รวมกับผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และคณะกรรมกำร
รั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ ก ำรบริ ห ำรงำน โดยเปลี่ ย นมำเป็ น ACRC ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รปั จ จุ บั น มี ค ณะกรรมกำร
(Commissioners) จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 15 คน ประกอบด้ ว ย ประธำนกรรมกำร 1 คน (ระดั บ รั ฐ มนตรี )
รองประธำนกรรมกำร จำนวน 3 คน (ระดับรองรัฐ มนตรี) กรรมกำรสำมัญ (Standing Commissioners)
จำนวน 3 คน และกรรมกำรวิสำมัญ (Non-Standing Commissioners) จำนวน 8 คน เพื่อดำเนินกำรด้ำนธุรกำร
ซึ่ งส ำนั กเลขำธิ กำรจะถู กจั ดตั้ งขึ้ นโดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้ แก่ ส่ วนที่ 1 ผู้ ตรวจกำรแผ่ นดิ น ส่ วนที่ 2
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กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และส่วนที่ 3 กำรอุทธรณ์กำรบริหำร โดยหัวหน้ำทั้ง 3 ส่วนจะเป็นรองประธำนกรรมกำร
โดยตำแหน่ง มีสถำนะและควำมเป็นอิสระในกำรทำงำนของคณะกรรมกำรโดยได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย
(“Organization,” (2016) ส่วนที่มำของ ACRC ได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ (Act on
The Prevention of Corruption and The Establishment and Management of The Anti-Corruption
and Civil Rights Commission, 2017)
1. เคยด ำรงต ำแหน่ ง ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ห รื อ สู ง กว่ ำ นั้ น มำเป็ น ระยะเวลำ 8 ปี ขึ้ น ไป
ในสถำบันกำรศึกษำ
2. เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพำกษำ อัยกำร หรือทนำยควำม และมีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 10 ปีขึ้นไป
3. เคยเป็นข้ำรำชกำรในระดับ 3 หรือสูงกว่ำนั้น หรือข้ำรำชกำรระดับอำวุโสขึ้นไป
4. เคยเป็นผู้ประกอบวิชำชีพที่ มีกฎหมำยรับรองกำรประกอบวิชำชีพเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
ได้ แ ก่ สถำปนิ ก (architect) นั ก บั ญ ชี ภ ำษี (tax accountant) นั ก บั ญ ชี ส ำธำรณะ (public accountant)
ช่ำง (technician) ทนำยควำมสิทธิบัตร (patent attorney)
5. เคยเป็นผู้ตรวจกำรแผ่นดินท้องถิ่นและทำหน้ำที่มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
6. เป็นบุคคลที่เคำรพนับถือในสังคม มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริหำรภำครัฐ และให้คำแนะนำ
แก่องค์กรภำคประชำสังคม
7. ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศเกำหลีใต้
8. เป็ น บุ คคลที่ไม่ ได้ อยู่ ภ ำยใต้ มำตรำ 33 ของพระรำชบัญ ญัติ ข้ำ รำชกำรของรัฐ (the State
Public Officials Act)
9. เป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง
10. เป็นบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเข้ำร่วมกำรเลือกตั้งที่จัดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร (the Public Official Election Act)
ส ำหรั บ ที่มำของคณะกรรมกำร ACRC นั้น ประธำนและรองประธำนกรรมกำรได้รับ กำรแต่ ง ตั้ ง
โดยประธำนำธิบดี ตำมคำแนะนำของนำยกรัฐมนตรี และกรรมกำรสำมัญได้รับกำรแต่งตั้งโดยประธำนำธิบดี
ตำมคำแนะนำของประธำนกรรมกำร และกรรมกำรวิสำมัญได้รับกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยโดยประธำนำธิบดี
นอกจำกนี้ กรรมกำรวิสำมัญ 3 คน อำจได้รับกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยหน้ำที่ตำมคำแนะนำของสภำแห่งชำติ
หรือตำมคำแนะนำของหัวหน้ำผู้พิพำกษำของศำลฎีกำ
โครงสร้างของคณะกรรมการ ACRC ต้องประกอบด้วย (“Organization,” 2016)
ประธานคณะกรรมการ (Chairperson) จำนวน 1 คน
กรรมการสามัญ (Standing Commissioners) จำนวน 3 คน
กรรมการวิสามัญ (Non-Standing Commissioners) จำนวน 8 คน
คณะกรรมการอุทธรณ์กลาง (Central Administrative Appeals Commission)
โฆษกคณะกรรมการ (Spokesperson) กำกับดูแลแผนกประชำสัมพันธ์ (Public Relations Division)
ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Advisor)
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รองประธานคณะกรรมการและเลขาธิ ก ารทั่ ว ไป (Vice Chairpersons/Secretary General)
จำนวน 1 คน กำกับดูแล 5 หน่วยงำน ได้แก่
1. แผนกตรวจสอบ (Audit & Inspection Division)
2. แผนกบริกำรทั่วไป (General Services Division)
3. สำนักงำนฝ่ำยวำงแผนและประสำนงำน (Planning & Coordination Office) ประกอบด้วย
1) แผนกวำงแผนงบประมำณ (Planning & Budgeting Division) 2) แผนกบริหำรจัดกำรองค์กำรและนวัตกรรม
(Director for Organization & Management Innovation Division) 3) แผนกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
(International Relations Division) 4) แผนกฝ่ ำ ยกลุ่ ม เอ็ น จี โ อและจั ด กำรธุ ร กิ จ (NGO & Business
Cooperation Division)
4. ส ำนั กงำนต่อต้ำนกำรทุจ ริ ต คอร์รัปชัน (Anti-Corruption Bureau) แบ่งออกเป็น 6 แผนก
ได้แก่ 1) แผนกกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชันทั่วไป (General Anti-Corruption Division) 2) แผนกสำรวจ
และประเมินกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Survey and Evaluation Division) 3) แผนกประเมิน
ผลกระทบของกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Impact Assesment Division) 4) แผนกสถำบันฝ่ำยป้ องกัน
(Anti-Solicitation Institution Division) 5) แผนกประมวลจริ ย ธรรม (Code of Conduct Division)
และ 6) แผนกกำรตีควำมสถำบันฝ่ำยป้องกัน (Anti-Solicitation Interpretation Division)
5. ส ำนั ก งำนตรวจสอบและกำรป้ อ งกั น (Inspection & Protection Bureau) แบ่ ง ออกเป็ น
6 แผนก ได้แก่ 1) แผนกวำงแผนกำรตรวจสอบ (Inspection Planning Division) 2) แผนกกำรตรวจสอบกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Inspection Division) 3) ศูนย์กลำงรำยงำนกำรสนับสนุนกำรฉ้อฉล (Center
for Reporting Public Subsidy Fraud) 4) แผนกป้องกันและกำรให้เงินรำงวัล (Protection and Reward
Policy Division) 5) แผนกรับเรื่องแจ้งเบำะแสกำรตรวจสอบผลประโยชน์สำธำรณะและนโยบำย (Public
Interest Whistleblowing Inspection & Policy Division) และ 6) แผนกป้ อ งกั น และกำรแจ้ ง เบำะแส
ผลประโยชน์สำธำรณะ (Public Interest Whistleblower Protection Division)
รองประธานคณะกรรมการ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) จำนวน 1 คน กำกับดูแลสำนักงำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน (Ombudsman Bureau) ซึ่งมีรองผู้อำนวยกำรทั่วไปสำหรับกำรกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน (Deputy
Director General for Complaints Deliberation) ก ำกั บ ดู แ ล 10 แผนก ได้ แ ก่ 1) แผนกกำรวำงแผน
และสอบสวนเรื่ อ งร้ องเรี ย น (Complaints Investigation Planning Division) 2) แผนกรับเรื่องร้อ งเรี ย น
เกี่ยวกับกำรบริหำร วัฒนธรรมและกำรศึกษำ (Administration, Culture & Education Complaints Division)
3) แผนกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับฝ่ำยป้องกันรำชอำณำจักร ทหำร และทหำรผ่ำนศึก (National Defense,
Patriots & Veterans Complaints Division) 4) แผนกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจ (Police Complaints
Division) 5) แผนกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรคลังและภำษี (Treasury & Taxation Complaints Division)
6) แผนกรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ำรและแรงงำน (Welfare & Labor Complaints Division)
7) แผนกรั บ เรื่ องร้ องเรี ย นเกี่ย วกับ กำรอุตสำหกรรม กำรเกษตรกรรมและสิ่ งแวดล้ อม (Industry, AgroForestry and Environment Complaints Division) 8) แผนกรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง
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(Housing & Construction Complaints Division) 9) แผนกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับชุมชนและทรัพยำกรน้ำ
(Urban & Water Resouroes Complaints Division) และ 10) แผนกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจรำจร
(Traffic & Road Complaints Division)
รองประธานคณะกรรมการ (คณะกรรมกำรฝ่ ำยอุทธรณ์ ) (Vice chairpersons /Administrative
Appeals) จำนวน 1 คน กำกับดูแล 2 สำนัก ได้แก่
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรอุทธรณ์ (Administrative Appeals Bureau) ซึ่งมีรองผู้อำนวยกำร
ทั่ ว ไปด้ ำ นกำรอุ ท ธรณ์ (Deputy Director General for Administrative Appeals) ก ำกั บ ดู แ ล 6 แผนก
และ 1 กลุ่ ม งำน ได้ แ ก่ 1) แผนกกำรอุ ท ธรณ์ ทั่ ว ไป (General Administrative Appeals Division)
2) แผนกกำรอุทธรณ์ด้ำนกำรบริหำรและกำรศึกษำ (Administration and Education Appeals Division)
3) แผนกกำรอุทธรณ์ด้ำนกำรคลังและเศรษฐกิจ (Treasury and Eonomic Appeals Division) 4) แผนกกำรอุทธรณ์
ด้ำนที่ดินและชำยฝั่งทะเล (Land and Martime Appeals Division) 5) แผนกกำรอุทธรณ์ด้ำนสวัส ดิก ำร
สังคม (Social Welfare Appeals Division) 6) แผนกกำรอุทธรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (Environment
and Culture Appeals Division) และ 7) กลุ่ ม พิ จ ำรณำอนุ ญ ำตกำรอุ ท ธรณ์ (Driver License Appeals
Team)
2. สำนักงำนพัฒนำองค์กร (Institutional Improvement Bureau) แบ่งออกเป็น 5 แผนก ได้แก่
1) แผนกพั ฒ นำองค์ ก รทั่ ว ไป (General Institutional Improvement Division) 2) แผนกพั ฒ นำองค์ ก ร
ทำงเศรษฐกิจ (Economic Institutional Improvement Division) 3) แผนกพัฒนำองค์กรทำงสั งคม (Social
Institutional Improvement Division) 4) แผนกอี - พีเพิล (e-people Division) และ 5) แผนกวิเครำะห์
ข้อมูลกำรร้องเรียน (Complaints Information Analysis Division)
นอกจำกนี้ ACRC ยังมีองค์กรในเครือ (Affiliated Organizations) อีก 2 องค์กร ได้แก่
1. ศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของ ACRC ประจากรุงโซล (ACRC Seoul Complaints Center)
ประกอบด้ ว ย 3 แผนก ได้ แ ก่ 1) แผนกที่ ป รึ ก ษำ (Counseling Division) 2) แผนกรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
และรำยงำนกำรตรวจสอบ (Complaints & Reports Inspection Division) และ 3) แผนกตรวจสอบ
กำรร้องเรียนพิเศษ (Special Complaints Inspection Division)
2. สถาบันการฝึกอบรมด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Training Institute)
ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ 1) แผนกกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม (Training Planning Division) 2) แผนก
ปฏิ บั ติ ก ำรฝึ ก อบรม (Training Operation Division) และ 3) แผนกสนั บ สนุ น กำรฝึ ก อบรม (Training
Support Division)
ปัจจุบันสำนักงำนใหญ่ของ ACRC มีพนักงำน จำนวน 467 คน ศูนย์กลำงรับเรื่องร้องเรียนของ ACRC
ประจำกรุงโซล มี พนักงำน จำนวน 29 คน และสถำบัน กำรฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชัน
มีพนักงำน จำนวน 22 คน รวมทั้งหมด 518 คน (Anti-Corruption & Civil Rights Commission, 2017)
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ภาพที่ 3 แผนผังองค์กร ACRC
ที่มา: ACRC Brochure (June 2018)
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ตารางที่ 5 รำยนำมประธำนคณะกรรมกำร ACRC ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน
คนที่
รูปภาพ
รายนาม

วาระการดารงตาแหน่ง

1

Yang Kun

มีนำคม 2551-สิงหำคม 2552

2

Lee Jae Oh

กันยำยน 2552-มิถุนำยน 2553

3

Kim Young Ran

มกรำคม 2554-พฤศจิกำยน 2555

4

Lee Sung Bo

ธันวำคม 2555-ธันวำคม 2558

5

Sung Yung Hoon

ธันวำคม 2558-พฤษภำคม 2560

6

Pak Un Jog

มิถุนำยน 2560-ปัจจุบัน

หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำก ACRC Korea Annual Report 2008-2017 และรูปภำพจำก
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/07/719_41590.html
http://www.korea.net/NewsFocus/People/view?articleId=81773
https://www.hanyang.ac.kr/web/eng/special?p_p_id=newsView_WAR_newsportlet&p_p_lifecy
cle=0&_newsView_WAR_newsportlet_action=view_message&_newsView_WAR_newsportlet_
messageId=39143&_newsView_WAR_newsportlet_sCurPage=8
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/11/719_130503.html
http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/newly-appointed-chairman-of-the-acrc-of-korea
http://www.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchList&menuId=020115
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อานาจหน้าที่
อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร ACRC ถูกกำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติป้องกั นและปรำบปรำม
กำรทุจ ริ ตและกำรจั ดตั้งคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและสิ ทธิมนุษยชน ค.ศ. 2017
(Act on The Prevention of Corruption and The Establishment and Management of The AntiCorruption and Civil Rights Commission, 2017) มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดและนำนโยบำยไปปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชำชน แก้ไขสิทธิ ของประชำชน
ที่ถูกละเมิด และป้องกันกำรทุจริต
2. ตรวจสอบและประมวลผลเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหำและเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำแนะนำหรือแสดงควำมคิดเห็นเมื่อเห็นว่ำจำเป็น เพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำรที่อำจส่งผล
ต่อคำร้องทำงแพ่ง
4. ตรวจสอบและประเมินผลในกำรประมวลผลคำร้องทำงแพ่งและกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำร
5. สร้ ำ งและแนะน ำมำตรกำรทำงนโยบำยเพื่ อ ป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ในสถำบั น สำธำรณะและ
เรื่องเกี่ยวกับกำรปรับปรุงสถำบันและกำรตรวจสอบสถำนะที่แท้จริงของสถำบันสำธำรณะสำหรับกำรจัดตั้ง
และข้อเสนอแนะดังกล่ำว
6. ตรวจสอบสถำนะที่แท้จริงและกำรประเมินควำมคืบหน้ำของนโยบำย มำตรกำรของสถำบัน
สำธำรณะเพื่อป้องกันกำรทุจริต
7. กำหนดและดำเนินกำรวำงแผนกำรศึกษำ และประชำสัมพันธ์สำหรับกำรป้องกัน กำรทุจริต
และกำรแก้ไขสิทธิที่ถูกละเมิด
8. ประสำนงำนและสนับสนุนบุคคล องค์กำร หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมกำร
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตทีด่ ำเนินกำรโดยไม่หวังผลกำไร
9. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมกำร
10. ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับรำยงำนกำรกระทำกำรทุจริต
11. ปกป้องและคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
12. ตรวจสอบกฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ที่อำจเป็นสำเหตุของกำรทุจริต
13. เก็บรวบรวม จั ดกำร และวิเครำะห์ เรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกั บกำรป้ องกั น กำรทุจริ ต และแก้ไขสิ ท ธิ
ที่ถูกละเมิด
14. ปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณสำหรับข้ำรำชกำร รับและประมวลผลรำยงำนกำรละเมิด
ข้อมูล และปกป้องบุคคลที่ยื่นรำยงำนดังกล่ำว
15. ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ ของประชำชน ดำเนินกำรร้องเรียนทำงแพ่ง
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรประมวลผลดังกล่ำว
16. ดำเนินกำรให้มีผู้เข้ำร่วมพลเป็นเมืองออนไลน์ในเชิงบูรณำกำร และติดตั้งศูนย์บริกำรทำงโทรศัพท์
ของรัฐบำลเพื่อรับเรื่องร้องเรียนทำงแพ่ง
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17. ให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนและกำรศึกษำเกีย่ วกับกิจกรรมของผู้ตรวจกำรแผ่นดินท้องถิ่น
18. ไกล่ เ กลี่ ย และประสำนควำมขั ด แย้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลำยฝ่ ำ ย และส ำรวจและประมวลผล
ข้อร้องเรียนขององค์กรเพื่อร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหำควำมยำกลำบำกของรัฐวิสำหกิจ
19. พิ จ ำรณำประเด็ นเกี่ ยวกั บกำรจั ดกำรกำรอุ ทธรณ์ กำรบริ หำรกลำง คณะกรรมกำรที่ อ้ ำงถึ ง
ในพระรำชบัญญัตกิ ำรอุทธรณ์กำรบริหำร
20. พิจำรณำประเด็นที่อยู่ภำยใต้ขอบเขตอำนำจศำล คณะกรรมกำรอื่น ๆ หรือกฎเกณฑ์
21. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ ที่นำยกรัฐมนตรียื่นต่อคณะกรรมกำร หรือเพิ่มสิทธิและผลประโยชน์ของ
ประชำชน
การดาเนินงานขององค์กร
กำรดำเนินคดีอำญำที่เกิดจำกกำรทุจริตกับเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงที่กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริต
ต่อหน้ำที่ จะดำเนินกำรเมื่อมีกำรร้องเรียนเข้ำมำ โดยจะทำกำรตรวจสอบคำร้องเรียน รวบรวมพยำนหลักฐำน
และยืนยันควำมถูกต้อง เพื่อส่งเรื่องให้สำนักงำนอัยกำรดำเนินกำรสอบสวน เมื่ออัยกำรสอบสวนแล้วให้แจ้งผล
กำรสอบสวนมำยัง KICAC ต่อไป และหำกไม่มีกำรดำเนินกำรของอัยกำรภำยใน 3 เดือน ให้ KICAC ส่งเรื่อง
ดังกล่ำวไปยังศำลสูง ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ให้หมำยถึง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงขึ้นไป นำยกเทศมนตรี
ผู้ ว่ ำ กำรรั ฐ ผู้ บั ญ ชำกำรต ำรวจขึ้ น ไป ผู้ พิ พ ำกษำ อั ย กำร ทหำรชั้ น นำยพลขึ้ น ไป และสมำชิ ก รั ฐ สภำ
โดยมีกระบวนกำรดำเนินกำรในคดีทุจริตแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในกำรรับเรื่องร้องเรียนของ KICAC จะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเปิดทำกำรตลอด 24 ชั่วโมง โดยสำนักงำน
จะจ้ำงผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ จำนวน 7 คน เช่น ข้ำรำชกำรที่เกษียณแล้วเพื่อทำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต โดยมีห้องรับเรื่องร้องเรียน 5 ห้อง และห้องรับรองใหญ่ ซึ่งรำยละเอียดทั้งหมดจะเก็บเป็นควำมลับ
(นิติพันธุ์ ประจวบเหมำะ, 2548ข, น. 29-31) หลังจำกเปลี่ยนมำเป็น ACRC แล้ว มีกำรรวมเอำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ มำรวมกันไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นกำรให้บริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ซึง่ มีภำรกิจหลัก ๆ 4 ด้ำน ดังนี้ (“Functions,” 2016)
1. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทำงแพ่งซึ่งก่อให้เกิดควำมไม่สะดวกหรือเป็นภำระแก่ประชำชน
2. กำรสร้ำงสังคมที่สะอำดโดยกำรป้องกันและยับยั้งกำรทุจริตในภำครัฐ
3. ปกป้องสิทธิของประชำชนจำกกำรปฏิบัติที่ไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมในกำรบริหำรผ่ำนระบบ
กำรอุทธรณ์กำรบริหำร
4. ให้ คำแนะน ำในกำรปรับ ปรุงกฎหมำยหรือระบบที่ไม่เหมำะสมซึ่งอำจนำไปสู่ กำรร้องเรียน
ทำงแพ่งหรือสภำพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (“International Cooperation,” 2016)
รัฐบำลเกำหลีใต้มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ริเริ่มในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและแก้ไขปัญหำควำมไม่พึงพอใจ
ของประชำชนในระดับโลกขึ้น อำทิ กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งในกำรใช้ “แผนปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
G20” (G20 Anti-Corruption Action Plan) และกำรสร้ำง “กลุ่มต่อต้ำนกำรทุจริตและควำมโปร่งใสของ
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เอเปก” (APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group) นอกจำกนี้ ACRC ยั ง มี บ ทบำท
ส ำคั ญ ในกำรจั ด ตั้ ง ACA (Anti-Corruption Agency) Forum และท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น เลขำธิ ก ำร ACA Forum
ในกำรหำรือเกี่ยวกับปัญหำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งได้ดำเนินกำรตำมอนุสัญญำ
ต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ระหว่ ำ งประเทศ เช่ น อนุ สั ญ ญำต่ อ ต้ ำ นกำรให้ สิ น บนขององค์ ก ำรเพื่ อ ควำมร่ ว มมื อ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development:
OECD) และอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทุจริตของสหประชำชำติ (UNCAC) ค.ศ. 2003 และมีกำรลงนำมบันทึก
ควำมเข้ำใจแบบทวิภำคีกับหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตของประเทศต่ำง ๆ อำทิ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
เวียดนำม ประเทศมองโกเลีย และประเทศไทย เพื่อขยำยควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคสำหรับประเทศกำลังพัฒนำ
ด้ำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ACRC มีบทบำทสำคัญในกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนและควำมร่วมมือผ่ำน
โครงกำรต่ำง ๆ ในฐำนะสมำชิกของสถำบัน Ombudsman International Ombudsman Institute (IOI)
และสมำคมผู้ ต รวจกำรแผ่ น ดิ น เอเชี ย (Asian Ombudsman Association หรื อ AOA) นอกจำกนี้ ACRC
ได้ลงนำม MOUs กับสถำบัน Ombudsman ของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศคีร์กีซสถำน ประเทศอุซเบกิสถำน
ประเทศเวียดนำม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เป็นควำมร่วมมือทวิภำคีเพื่อเพิ่มสิทธิและช่วยแก้ ไข
ปัญหำข้อร้องเรียนของชำวต่ำงชำติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (“Legislation,” 2016)
1. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2557 (Act on The Prevention of Corruption and The Establishment
and Management of The Anti-Corruption and Civil Rights Commission 2014)
2. พระรำชกฤษฎีกำกำรบังคับใช้ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2557 (Enforcement Decree of The
Act on The Prevention of Corruption and The Establishment and Management of The AntiCorruption and Civil Rights Commission 2014)
3. จรรยำบรรณสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2553 (Code of Conduct For Public Officials 2010)
4. พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชำชน พ.ศ. 2557 (Act on The Protection
of Public Interest Whistleblowers 2014)
5. พระรำชกฤษฎีกำกำรบังคับใช้ตำมตำมพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชำชน
พ.ศ. 2557 (Enforcement Decree of The Act on The Protection of Public Interest Whistleblowers
2014)
6. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรชั ก ชวนและกำรรั บ สิ น บนที่ ไ ม่ เ หมำะสม พ.ศ. 2559 (The Improper
Solicitation and Graft Act 2016)
7. พระรำชกฤษฎีกำกำรบังคับใช้ตำมพระรำชบัญญัติกำรชักชวนและกำรรับสินบนที่ไม่เหมำะสม พ.ศ. 2559
(Enforcement Decree of The Improper Solicitation and Graft Act 2016)
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8. พระรำชบัญญัติกำรอุทธรณ์กำรบริหำร พ.ศ. 2560 (Administrative Appeals Act 2017)
9. พระรำชกฤษฎีกำกำรบังคับใช้ตำมพระรำชบัญญัติกำรอุทธรณ์กำรบริหำร พ.ศ. 2560 (Enforcement
Decree of The Administrative Appeals Act 2017)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต พ.ศ. 2545 (Anti–Corruption Act 2002) ได้กำหนดให้
ควำมคุ้มครองและให้รำงวัลแก่ผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับกำรทุจริต จะได้รับ ดังนี้ 1) จะไม่มีกำรระบุตัวผู้ให้ข้อมูล
2) ผู้ ให้ ข้อมู ล มีสิ ทธิร้ อ งขอควำมคุ้ ม ครองได้ 3) ผู้ ให้ ข้อมูล จะต้อ งไม่ ไ ด้รับผลกระทบในทำงเสี ย หำยใด ๆ
จำกกำรรำยงำนเรื่องกำรกระทำกำรทุจริต และ 4) มีกำรให้รำงวัลในกรณีที่กำรรำยงำนนั้นมีประโยชน์อย่ำงมำก
ในกำรป้องกันกำรสูญเสียหรือเสียหำยของรัฐ หรือกรณีเพื่อประโยชน์สำธำรณะ (วีรพงษ์ บุญโญภำส และคณะ,
2546, น. 98) รวมทั้งมีมำตรกำรที่จะให้หลักประกันในเรื่องกำรทำงำนรวมถึงกำรทำให้ได้รับกำรแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งหน้ำที่เดิม กำรโอนไปดำรงตำแหน่งหน้ำที่อื่น หรือชะลอ (deferring) กำรใช้มำตรกำรทำงวินัย
เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้นำเรื่องกำรคอร์รัปชันมำเปิดเผย รวมไปถึงผู้ให้ควำมร่วมมือแก่ญำติ หรือคู่สำมี
ภรรยำที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส (cohabitants) โดยเก็บเป็นควำมลับและให้ควำมปลอดภัยในร่ำงกำย
โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจ และมีกำรให้ค่ำตอบแทนซึ่งมีมูลค่ำสูงสุดถึง 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
หำกกำรรำยงำนเรื่องกำรกระทำทุจริตได้มีผลโดยตรงต่อกำรทำให้หน่วยงำนของรัฐได้รับสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืน
หรือมีรำยได้เพิ่มขึ้น หรือสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยลงได้ (สุภีร์ รัตนนำคินทร์, 2549, น. 10)
2. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต พ.ศ. 2545 (Anti–Corruption Act 2002) ได้บัญญัติให้
ภำคส่วนต่ำง ๆ ได้แก่ องค์กรของรัฐ (หมำยถึง หน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงำนทำงปกครอง องค์กำร
ทำงกำรบริหำร สภำท้องถิ่น สำนักงำนกำรศึกษำ รัฐสภำแห่งชำติ ศำลยุติธรรม ศำลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำร
กำรเลื อกตั้ง คณะกรรมกำรกำรตรวจเงินแผ่ นดิน และองค์กรต่ำง ๆ ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรให้ บริกำรของรั ฐ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยจริยธรรมด้ำนกำรให้บริกำรของรัฐ) ภำคกำรเมือง ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีหน้ำที่
ที่จะต้องดำเนินกำรตำมภำรกิจของตนเพื่อต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ปรำกฏตำมตำรำง ดังนี้ (สุภีร์ รัตนนำคินทร์ ,
2549, น. 7)
ตารางที่ 6 ภำรกิจของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
ภาคส่วนต่าง ๆ
ภารกิจ
องค์กรของรัฐ (Public Organization) 1. มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำรป้ อ งกั น กำรคอร์ รั ป ชั น โดย
กำรเสริมสร้ำงให้มีกำรตระหนักถึงเรื่องกำรมีจริยธรรมในสังคม
2. กรณีที่องค์กรของรัฐ เห็ นว่ำ มีควำมจ ำเป็น ต้อ งยกเลิ ก กำรมี
ข้ อขั ดแย้ งในทำงกฎหมำย สถำบั น หรื อทำงกำรบริ หำร เพื่ อกำร
ป้ องกั นกำรคอร์ รั ป ชั น หรื อ เพื่ อ กำรน ำเสนอ (address) ใน
ป
ร
ะ
เ
ด็
น
อื่
น
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ภาคส่วนต่าง ๆ

ภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรของรัฐเร่งดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงสิ่งดังกล่ำว
โดยทันที
3. ให้องค์กรของรัฐใช้ควำมพยำยำมให้มำก เช่น กำรใช้วิธีกำร
ที่เหมำะสม (reasonable means) ในกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรให้ ก ำรศึ ก ษำหรื อ กำรส่ ง เสริ ม เพื่ อ เป็ น กำรเสริ ม สร้ ำ งให้
เจ้ำหน้ำที่ (employee) และบุคคลที่อยู่ในบังคับขององค์กรได้
ตระหนักถึงเรื่องกำรป้องกันกำรคอร์รัปชัน
4. ให้ องค์กรของรัฐ พยำยำมดำเนินกำรเพื่อเป็นกำรสนับสนุน
ควำมร่วมมือและกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรป้องกัน
พรรคกำรเมือง (Political Parties)
1. พรรคกำรเมื อ งที่ จ ดทะเบี ย นตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยพรรค
กำรเมือง และสมำชิกพรรคกำรเมืองพยำยำมสร้ำงวัฒนธรรมทำง
ก
ำ
ร
เ
มื
อ
ง
ที่สะอำดและมีควำมโปร่งใส
2. พรรคกำรเมืองและสมำชิกพรรคกำรเมืองต้องสร้ำงวัฒนธรรม
กำรเลือกตั้งที่ใสสะอำด รวมทั้งดำเนินกำรและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในเรื่ องควำมใสสะอำดในกำรเรี ยกเก็ บและกำรใช้ เงิ นกองทุ น
กำรเมือง
วิสำหกิจเอกชน (Private Enterprises) จัดให้มีระเบียบแบบแผนกำรค้ำที่ดี ดำเนินธุรกิจ อย่ำงมีจริยธรรม
และด ำเนิ น กำรตำมควำมจ ำเป็ น ทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ กำรป้ อ งกั น
กำรคอร์รัปชันทุกกรณี
พลเมือง (Citizens)
พลเมื อ งทุ ก คนให้ ค วำมร่ ว มมื อ อย่ ำ งเต็ ม ที่ แ ก่ อ งค์ ก รของรั ฐ
ในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนงำนป้องกันกำรคอร์รัปชัน
หมายเหตุ: รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำก สุภีร์ รัตนนำคินทร์ (2549) ในบทควำมเรื่อง “บทบำท KICAC
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน”
3. นโยบำยกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของประเทศเกำหลี ใต้จะมุ่งเน้นไปที่กำรเข้ำถึ ง
ประชำชนเป็นหลัก เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในระดับชำติในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพยำยำมทำให้ประชำชน
เชื่อมั่นในประสิทธิภำพกำรทำงำนของ KICAC และเน้นในเรื่องแผนกำรดำเนินงำนในระยะยำว โดยเน้นนโยบำย
ในเชิงป้ องกัน มำกกว่ำเชิงปรำบปรำม โดยวำงหลั ก เรื่องควำมโปร่งใสทำงปกครอง กำรให้ บริกำรของรั ฐ
กำรจัดทำบัญชี กำรจัดทำงบประมำณ กำรดำเนินคดีและกำรลงโทษก็ดำเนินไปอย่ำงเข้มงวดและเท่ำเทียมกัน
เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจในกระบวนกำรยุติธรรม (วีรพงษ์ บุญโญภำส และคณะ, 2546, น. 102)
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4. มี ก ำรสนั บ สนุ น ให้ ป ระชำชนได้ มี ส่ ว นในกำรก ำกั บ ดู แ ล เช่ น ให้ บุ ค คลทั่ ว ไปสำมำรถรำยงำน
เรื่ องกำรกระทำที่ เป็ น กำรคอร์ รั ป ชัน ต่ อ KICAC ได้ (สุ ภีร์ รัตนนำคินทร์ , 2549, น. 8) และเปิดโอกำสให้
ทุกภำคส่วนของสังคมได้เข้ำมีส่วนเป็นเครือข่ำย (networks) ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้
ทุ กภำคส่ ว นของสั งคม ไม่ว่ำจะเป็ น ภำคประชำสั งคมหรือภำคธุรกิจตระหนักว่ำ ในกำรมีส่ ว นร่ว มของตน
สำมำรถก่อให้เกิดผลในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตได้ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ที่ดีที่สุด (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และ อรอร ภู่เจริญ, 2553, น. 4-1, 4-2)
5. หลังกำรก่อตั้ง ACRC มีกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพจนเป็นผลสำเร็จ
จนทั่ว โลกยกย่ อง โดยเน้ น กำรน ำระบบไอที (IT) มำช่ว ยให้ กำรทำงำนขององค์ กรสำธำรณะ ซึ่งสำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและโปร่งใส ซึ่งกำรนำระบบไอที (IT) มำใช้เป็นช่องทำงให้
ประชำชนและภำคธุรกิจใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำกำรบริกำร แจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือกำรกระทำที่อำจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัยของประชำชน รวมทั้งแนะนำรัฐบำลในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงยุทธศำสตร์
ในกำรปรำบปรำมคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 คือ “เกลือเป็น หนอน” ซึ่งเป็นกำรกระทำของคนในองค์กร ดังนั้น ACRC จึงให้
ควำมสำคัญกับกำรแจ้งเบำะแสของคนในองค์กรเป็นอย่ำงมำก โดยเน้นที่กำรให้รำงวัลและกำรคุ้มครอง ACRC
ได้แก้กฎหมำยปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเต็มที่ ซึ่งถ้ำมีคนในหน่วยงำนใด
แจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต ผู้บริหำรของหน่วยงำนนั้น มีหน้ำที่ต้องคุ้มครองผู้แจ้งในทุกกรณี หำกมีกำรข่มขู่
หรือกลั่นแกล้ ง ผู้บริหำรหน่วยงำนนั้ น ไม่ว่ำจะรู้เห็ นเป็นใจด้วยหรือไม่ก็ตำม ต้องมีควำมผิดตำมกฎหมำย
จะต้องรับโทษทั้งจำคุกและปรับ เป็นวงเงินสูงถึง 10,000 ดอลลำร์สหรัฐ (1 ดอลลำร์ = 32.0380 ข้อมูล ณ
วัน ที่ 8 มีน ำคม 2562 ธนำคำรแห่ งประเทศไทย) และถ้ำหน่ว ยงำนที่ถู ก แจ้ง เบำะแสไม่ ให้ ควำมร่ ว มมื อ
ในกำรสอบสวน เช่น ขอเอกสำรแล้ ว ไม่ส่ งให้ ห น่ว ยงำนนั้น ก็จะถูกปรับในวงเงิน 10,000 ดอลลำร์ส หรัฐ
ส่วนตัวผู้แจ้งเบำะแสนอกจำกจะได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเต็มที่แล้ว ยังอำจได้รับรำงวัลจำกกำรแจ้งเบำะแสสูง
ถึง 2 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่ำของคดี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 คือ “เชือดไก่ให้ลิงดู” ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรสำธำรณะรับสินบนหรือยักยอกทรัพย์
หำกโดนจับกุมได้ไม่ว่ำวงเงินจะมำกน้อยเพียงใดหรือกระทำกำรคอร์รัปชันเป็นครั้งแรกก็ตำม ACRC จะทำ
กำรลงโทษในสถำนหนั ก กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ซึ่ ง รั บ สิ น บนและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ซึ่ ง รู้ เ ห็ น เป็ น ใจถึ ง ขั้ น โดนไล่ อ อกทั น ที
และจะต้องถูกดำเนินคดีซึ่งมีโทษทั้งปรับเงินและจำคุก ACRC ให้ควำมสำคัญกับเรื่องนี้มำกไม่น้อยกว่ำเรื่องอื่น ๆ
เพรำะเห็นว่ำ กำร “เชือดไก่ให้ลิงดู” เพื่อเป็นกำรป้องปรำมไม่ให้คนคิดที่จะกระทำควำมผิดดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำก
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 คื อ “ตั ด ไฟแต่ ต้ น ลม” ACRC จะจั ด อบรมเรื่ อ งจริ ย ธรรมให้ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ในตำแหน่งระดับสูงทีไ่ ด้รับกำรเลื่อนตำแหน่งขึ้นมำใหม่ ซึง่ เป็นภำคบังคับที่เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงทุกคนต้องเข้ำรับ
กำรอบรม โดย ACRC มีแผนที่จะจัดตั้งสถำบันขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้กำรศึกษำและจัดอบรมเรื่องจริยธรรมอีกด้วย
อีกทั้งมีกำรออกกฎหมำยป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงซึ่งเกษียณอำยุแล้วไปทำงำนกับภำคเอกชนซึ่งอำจจะมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย ACRC จะตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปีก่อนกำรเกษียณอำยุว่ำเจ้ำหน้ำที่ระดั บสู ง
คนใด ๆ เคยมี อ ำนำจที่ จ ะสำมำรถเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ องค์ ก รเอกชนที่ ก ำลั ง จะเข้ ำ ไปท ำงำนหรื อ ไม่
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หำกเกี่ยวพันหรือเอื้อประโยชน์ได้ เจ้ำหน้ำที่ที่เกษียณอำยุผู้นั้นก็จะไม่สำมำรถเข้ำไปทำงำนกับองค์กรเอกชนนั้นได้
หำกเคยเป็นอัยกำรหรือผู้พิพำกษำ เมื่อเกษียณอำยุแล้ว ก็มีกฎหมำยห้ำมไม่ให้รับปรึกษำหรือว่ำควำมในคดี
ที่เกี่ยวพันกับหน่วยงำนเดิมทีเ่ คยทำงำนอยู่อีกด้วย
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
จำกมำตรกำรหรื อ วิ ธี ก ำรที่ ห น่ ว ยงำน KICAC ประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น อย่ ำ งมำกในกำรป้ อ งกั น
และปรำบปรำมกำรทุจริต คือ กำรให้เงินรำงวัลแก่ผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริต ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินรำงวัลจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ รวมทั้งกำรมีกฎหมำยคุ้มครองพยำนและบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และให้ควำมส ำคั ญ กับ
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบำะแสเป็นอย่ำงดี เช่น ไม่มีกำรระบุตัวผู้ให้ข้อมูลโดยเก็บเป็นควำมลับ รวมทั้งผู้ให้ข้อมูล
สำมำรถมีสิทธิร้ องขอควำมคุ้มครองในเรื่ องควำมปลอดภั ย และอำจได้รับรำงวัล ในกรณีที่ กำรรำยงำนผล
กำรทุจ ริ ตมีป ระโยชน์ อย่ ำงมำกในกำรป้ องกันกำรสู ญเสี ยของรัฐ หรือเพื่อรักษำสำธำรณประโยชน์ ทั้งนี้
ผู้ศึกษำตั้งข้อสังเกตว่ำหน่วยงำน KICAC นี้ จะไม่มีอำนำจในกำรไต่สวนคดีทุจริตแต่อย่ำงใด โดยอำนำจไต่สวน
ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จ ริ ต พ.ศ. 2545 (Anti–Corruption Act 2002) เป็นอำนำจหน้ ำ ที่
ของอัยกำร ซึ่งแตกต่ำงกับคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ของประเทศไทย
ที่มีอำนำจไต่สวนคดีทุจริตเองได้ ดังนั้น หน่วยงำนของ KICAC นี้ จึงทำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนที่รับเรื่องร้องเรียน
และมุ่งเน้นงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตเป็นหลัก โดยจะประสำนงำนใกล้ชิดกับภำคประชำชน และองค์กร
เอกชนเป็นหลัก รวมทั้งมีข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่งว่ำ หน่วยงำน KICAC นี้ จะไม่มีกำรตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินเหมือนอย่ำงคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ของประเทศไทย แต่
ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน และ
กำรแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ โดยในปี 2542 ประเทศเกำหลีใต้มีคะแนนดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์
รั ป ชัน เพีย ง 3.8 คะแนน ซึ่งมำกกว่ำประเทศไทยเพียงเล็ก น้ อย (ประเทศไทยได้ 3.2 คะแนน) หลั งจำกมี
กฎหมำยปรำบปรำมคอร์รัปชัน ฉบับใหม่ ทำให้ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศเกำหลีใต้มีคะแนน
เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ป ระเทศเกำหลี ใ ต้ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด เพี ย งแค่ อ งค์ ก ร KICAC เท่ ำ นั้ น เพรำะมองว่ ำ กำรมุ่ ง แต่
กำรปรำบปรำมคอร์รัปชันเพียงอย่ำงเดียว จะไม่ทำให้ประเทศเกำหลีใต้หลุดพ้นจำกปัญหำคอร์รัปชันเชิงอุปถัมภ์
ได้อย่ำงเด็ดขำด และมองว่ำจะปรำบปรำมคอร์รัปชันที่ฝังรำกลึกได้นั้น จะต้องสร้ำงระบบบริหำรรำชกำร
แผ่นดินให้มีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ และจะต้องทำให้ภำคธุรกิจ และภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่ว ม
ในกำรแจ้งเบำะแสและป้องกันกำรคอร์รัปชันให้ได้ ดังนั้น ในปี 2551 ประเทศเกำหลีใต้จึงได้นำอีก 2 หน่วยงำน
คือ ผู้ตรวจกำรแผ่นดินแห่งเกำหลีใต้ และคณะกรรมกำรรับเรื่องอุทธรณ์กำรบริหำรงำนมำรวมเข้ำกับ KICAC
และเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งเกาหลีใต้” (Anti-Corruption
and Civil Rights Commission of Korea: ACRC) เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของประเทศเกำหลีใต้นอกจำกที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังมีเรื่องของควำมเข้มแข็ง
และกำรตื่นตัวของภำคประชำสังคมที่ผลักดันเรียกร้องให้เกิดกฎหมำย และมำตรกำรควำมโปร่งใส รวมถึงผนวก
กำรต่อสู้เรื่องคอร์รัปชันเข้ำกับกำรสร้ำงประชำธิปไตย โดยที่ภำคประชำชนและสื่อมีบทบำทในกำรปฏิรูปมำกกว่ำ
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พรรคกำรเมือง หรือรัฐบำล รวมทั้ง ACRC ยังมีบทบำทหลักในกำรเสนอแนะมำตรกำรป้องกันคอร์รั ปชัน
แก่ภำครัฐ และรำยงำนข้อมูลต่อ สำธำรณชน โดยทำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ สื่อ และเอ็นจีโอ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนให้ มำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้ควำมส ำเร็จของประเทศเกำหลีใต้
หน่ ว ยงำน ACRC ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ข้ อ จ ำกั ด ในกำรออกแบบองค์ ก รอยู่ เ ช่ น กั น เนื่ อ งจำกองค์ ก รขึ้ น ตรง
ต่ อประธำนำธิ บดี อำจท ำให้ ขำดควำมเป็ น อิ สระในกำรด ำเนิ น งำน อ ำนำจในกำรสื บ สวน และขอบเขต
กำรตรวจสอบครอบคลุมแค่ในส่วนของภำครัฐเท่ำนั้น ด้วยเหตุนี้จึงอำจถูกมองว่ำเป็นเครื่องมือทำงกำรเมืองได้
ผู้ ศึกษำเห็ น ว่ำ ถ้ำประเทศไทยมีกำรออกกฎหมำยป้องกันไม่ให้ เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงซึ่งเกษียณแล้ว
ออกไปทำงำนกับภำคเอกชนซึ่งอำจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงำนภำครัฐ อำทิ อัยกำร ผู้พิพำกษำ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน ฯลฯ เพื่อห้ำมไม่ให้รับปรึกษำหรือว่ำควำมในคดีที่เกี่ยวพันกับหน่วยงำนเดิม
ที่คนเหล่ำนั้นเคยทำงำนอยู่ อีกทั้ง ในอนำคตน่ำจะมีกำรรวมหน่วยงำนอิสระบำงหน่วยงำนเข้ำกับ ป.ป.ช.
อย่ำงเช่น กำรควบรวมหน่วยงำนอย่ำง ACRC ของประเทศเกำหลีใ ต้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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