บางประเด็นเกียวกับการต่อต้านทุจริ ต
สุ ดจิต นิมิตกุล
ปญหาทุจริต เปนปญ หาที่คนไทยทุกคนรับทราบเปนอยางดี เพราะๆ ทุกๆปองคกร
นานาชาติวาดวยความโปรงใสไดประเมินผลทุกปวาประเทศใดมีการทุจริตมากนอยเพียงใด เชน ป 2514
ไทยไดคะแนนความโปรงใสเพียง 38 คะแนน เทานั้นละจักอยูในอันดับที่ 85 จากหนวยประเทศทั้งสิ้น
175 ประเทศ เทาที่ทําทุกรัฐบาลก็พยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาว เริ่มมีการเสนอแนะใหรัฐบาล
ประเทศเปนวาระแหงชาติ และใหรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามทุจริตดังกลาว แตก็ทําได
ระดับหนึ่งเทานั้น ปญหาการทุจริตหรือฉอราษฎรบงั หลวงเปนปญหาเกาแกและลึกซึ้งจะตองใชเวลาและ
ความพยายามที่จะแกไขใหหมดไป รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายเอาจริงเอาจังและพยายามที่จะไมเขาไป
เกี่ยวของกับผลประโยชนใดๆในทางราชการ โดยทําตัวเปนตัวอยางที่ดีซึ่งก็อาจมีผลบาง แตอยางไรก็ดี
ปญหาทุจริตเปนปญหาที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีขอบกพรองประกอบกับไทย
เปนประเทศที่กําลังพัฒนาและมีปญหาความยากจน ทําใหความพรอมในการจัดการบานเมืองอยาง
สะอาดยังไมดีเทาที่ควร ผมในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําหนวยราชการ 2-3 แหง ซึ่ง
รัฐบาลไดริเริ่มใหมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อรณรงคและกํากับดูแลเรื่องจริยธรรมของขาราชการ
ซึ่งผลการดําเนินงานตองไดอยูในระดับหนึ่งไมมากนัก และดีใจที่กระทรวงมหาดไทยไดมีนโยบายการ
ตอตานทุจริต โดยสั่งการใหครม. และรัฐวิสาหกิจและทุกจังหวัดจําลองกลไกการตอตานทุจริตเพื่อนําไป
ปรับใชใหเปนประโยชน ซึ่งกลไกดังกลาวนี้เปนศูนยตอตานทุจริต โดยแบงงานออกเปน 2 แบบ คือ
ปองกันและปราบปรามทุจริต และงานสงเสริมจริยธรรม
ในเบื้องต นเห็น ว า การตอตานทุจริต นั้ นจะต องร วมมือกันทุกทางทั้งภาครั ฐ เอกชน
ประชาสังคม และภาคประชาชน และเห็นวาการเยียวยาเปนเรื่องเรงดวนที่จะทําใหเกิดผลอยางแทจริง
โดยมาตรการตางๆ สามารถควบคุมไดและจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ประการแรก ผูนํา
ตองมีคุณธรรมและเชื่อถือได (Moral and Trustworthy Leader) โดยมีการคัดสรรและผานการ
กลั่นกรองอยางรอบคอบและเปนบุคคลที่ทั้งตัวเองและสํานักเปนคนมือสะอาดจริงๆ ประการถัดไปมี
กฎเกณฑทางสังคมที่เหมาะสม (Appropriate Social Regulation) ทั้งนี้เพราะรากฐานของการทุจริต
อยูที่กติกาของสังคม กติกาหลายเรื่องถูกแทรกแซงและถูกละเลยใหปฏิบัติตาม และหลายกติกาไมไดมี
การบังคับใชอยางแทจริง ประการที่สามควรมีการปรับปรุง กฎ กฎหมาย และระเบียบการตางๆ (Law
and Regulation Revision) ที่ไมเหมาะสมและทันสถานการณ ประการถัดไป พยายามลดการผูกขาด
ใหมากที่สุด (Reduction of monopolies) เทาที่จะทําไดเปดใหมีการแขงขันอยางตรงไปตรงมา และ
ใหโอกาสแกบุคคลทั่วไปอยางกวางขวาง โดยไมติดกับกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ ประการที่หา ยึด
หลักการธรรมาภิบาล ในการดําเนินงาน (Governance) ใหมาก โดยเนน 2-3 ประการคือ หลักนิติธรรม
หลักโปรงใส และการตรวจสอบได และหลักคุมคา ประการถัดไป ใหความสําคัญกับเปนมืออาชีพ

(Professionalism) เพราะการเปนมืออาชีพเปนการประดับผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งนับเชื่อถือได และถูก
ตรวจสอบอยูเสมอ ประการที่เจ็ด เนนความสามารถ หรือสมรรถนะ (Competence) ครมใดที่เนน
เรื่องสมรรถนะ ในการตรงกันขามกันคือ ขาดสมรรถนะ คําสั่ง และกฎเกณฑตางๆ ที่จะเบี่ยงเบนก็จะ
หมดไปในที่สุด ประการสุดทาย ความถูกตองเฉพาะตัว (Personal Integrity) เพราะเมื่อตระหนักใน
สิ่งใดถูกผิดแลว ก็ยอมที่จะยึดถือในสิ่งที่ถูกตองเทานั้น
จากมาตรการดังกลาว ผมเชื่อวาทุกหนวยงานเริ่มปรับใชไปเรื่อยๆ ก็จะเปนการเยียวยา
หรือตอตานทุจริตไดไมมากก็นอย เพราะทุกมาตรการยอมใชเวลาและความอดทนจนกวาจะเกิดผล
ขณะนี้องคกรระหวางประเทศไดพยายามที่จะแสวงหายุทธศาสตรที่จะตออตานทุจริต
ใหเกิดผลมากที่สุดเทาที่จะมากได ยุทธศาสตรเหลานี้ไดมีการบอกถึงและมีการเสนอแนะใหประเทศ
ตางๆ รวมทั้งประสบการณของผูเขียนที่รับราชการมานาน อาจนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาวะของ
แตละประเทศไดแก
1. มีเจตจํานงคทางการเมือง (Political Will) มีเจตจํานงคทางการเมือง โดยเฉพาะผูทํา
ใหความสําคัญกับการตอตานทุจริต ยุทธศาสตรดังกลาวไดทําสําเร็จมาแลว ณ ประเทศสิงคโปร และที่
ฮองกงที่ทั้งผูนําและสภาพการเมืองในประเทศทั้งหนักแนนและจริงจังตอการตอตานทุจริต ปจจุบันจึง
เปนตัวอยางที่ผูนําตางเปนตัวอยางและปราบปรามอยางเด็ดขาดรวมทั้งยึดทรัพยสินคืน แมจะเดินทางไป
อยูตางประเทศที่ไดไปจากการทุจริต และและผลจากการประชุม APEC เมื่อเร็วๆนี้ ที่จีนก็มีมติใหทุก
ประเทศสงผูรายและทรัพยสินคืนตอจีน ซึ่งนโยบายนี้ดีมาก ทําใหเกิดความเกรงกลัวในระดับหนึ่ง
2. มีกรอบการใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Effective Legal Framework ) มี
กฎหมายที่เปนมาตรฐาน และมีการบังคับใชกฎหมายที่จริงจังและไดผลไมปลอยปะละเลย ตัวอยางของ
ตางประเทศในเรื่องนี้มีมาก เชน เกาหลีไดจับขาราชการและนักการเมืองระดับสูงมารับโทษใน พ.ร.บ.
อาญาเสมอๆ
3. มีกลไกการตรวจสอบที่มปี ระสิทธิภาพ (Efficient Accountability Mechanisms)
ไดแกมีระบบการตรวจสอบ เชน สตง. การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือไดไมละเวนแก
กลุมบุคคลใด ทุกคนถูกตรวจสอบเหมือนกันหมด
4. มีประมวลจริยธรรมที่ครบถวนและปฏิบตั ิได (Workable Codes of Conduct) โดย
ระบุคา นิยม บทบาทและภาระที่ขาราชการจะตองประพฤติปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติจะถูกลงโทษทางวินัย
5. มีกลไกทางสังคม (Social Mechanism) เชน การศึกษา และการฝกอบรมอยาง
เขมขน
6. มีระบบสนับสนุน (Supportive Condition) เชน ยึดถือความเทาเทียม ความเปนธรรม
รายไดที่เหมาะสม
7. มีองคกรประสานงานเรื่องจริยธรรม (Coordination’s Ethics Bodies) เพื่อประสานงาน
และตรวจสอบและติดตามผลงาน
8. มีสวนรวมจากประชาสังคม (Public Participation) ไมวาจะเปนกลุมอาชีพ กลุม
อาสาสมัครและกลุมเอ็นจีโอตางๆ อยางกวางขวาง

โดยปกติการทุจริตหรือเรียกวา การ Corruption นั้น สามารถเขียนเปนสูตรตางๆ หรือ
สมมาตร ไดดังนี้
C = N+D-A กลาวคือ การทุจริต (Corruption : C) เทากับ การผูกขาด (Monopolies
: M) บวกกับดุลยพินิจ (Discretions : D ) และลบดวยการตรวจสอบ (Accountability : A) ฉะนั้น
การตอตานการทุจริตก็ทําโดยพยายามลดองคประกอบไมวาจะเปนการผูกขาด การใชดุลยพินิจ ซึ่งทั้ง
สององคประกอบนี้สําคัญมาก ถาลดไดมากเทาไหร การทุจริตก็จะลดลงเปนลําดับ คือพยายามใหมนี อย
ที่สุด สําหรับการตรวจสอบนั้นตองทําอยางเขมแข็ง โดยองคกรอิสระที่ตั้งขึ้นหรือแมแตศาลก็ควรเขามา
มีสวนรวมดวย เพื่อใหการตอตานทุจริตเกิดผลอยางแทจริง
ยุทธศาสตร 8 มีดังกลาว สามารถนํามาใชในการตอตานทุจริตจะไดผลเพียงใดตอง
ขึ้นอยูกับผูนําวาจะมีนโยบายและแนวปฏิบัติจริงจังเพียงใด

