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บทคัดย่ อ
งานศึกษาวิชาการเรื่ อง “ข้ อเสนอการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมของนักการเมืองเ
พื่อป้องกันการทุจริ ตใน
ประเทศ ไทย “ เป็ นงานศึกษาจากเอกสารและบทความต่าง ๆ โดยมุง่ หวังที่จะเสนอปั ญหาการทุจริ ตที่เกิดจากการ
ขาดจริ ยธรรมของนักการเมือง ผลกระทบที่เกิดขึ ้น และเพื่อเสนอมาตรการรวมทังข้
้ อเสนอแนะเพื่อแก้ ไขปั ญหาให้
ทุเลาลง โดยนาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ จริ ย ธรรมการเมืองของ โสเครติส (Socrates) เพลโต (Plato) และของ ลอเรนซ์
โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) เสนอเกี่ยวกับความหมายของนักการเมือง และจริ ยธรรมทางการเมือง ในส่วนของ
การศึกษาสภาพปั ญหานันเห็
้ นว่าจริ ยธรรมของนักการเมืองกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อนนันเป็
้ นเส้ นขนานกั น ทังนี
้ ้เพราะ
นักการเมืองเป็ นผู้มีอานาจบังคับบัญชาและกาหนดนโยบาย เป็ นผู้ที่มีโอกาส รวมทังมี
้ สงิ่ จูงใจให้ กระทา ซึง่ ผลกระทบที่
เกิดขึ ้นมีทงด้
ั ้ านการเมืองและการบริ หาร ที่ทาให้ ขาดเสถียรภาพและขาดประสิทธิภาพในการบริ หารราชการ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทาให้ การพัฒนาประเทศไ ม่บรรลุตามเป้าหมาย ส่วนความมัน่ คงทาให้ สงั คมไทยเสือ่ มถอยเข้ าสูภ่ าวะ
วิกฤต เกิดปั ญหาความรุนแรง
เกี่ยวกับมาตรการการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมและการป้องกันการทุจริ ตนันมี
้ แผนยุทธศาสตร์ ชาติของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริ ตแห่งชาติ ที่ได้ วางยุทธศาสตร์ และกาหนดกลไกเพื่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
มีการจัดตังคณะกรรมการขึ
้
้นรองรับ นอกจากนันยั
้ งจัดตังส
้ านักจริ ยธรรมและคุณธรรมเพื่อศึกษาและวางระบบความ
โปร่งใส ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรการทางกฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เป็ นตัวกาหนด
ในการแก้ ไขต้ องเน้ นให้ ประชาชนแ ละสือ่ มวลชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบนักการเมืองให้ มากขึ ้น และมี
กระบวนการถอดถอนที่เข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพ ต้ องให้ มีการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ มจริ ยธรรม ควรมีการจัดตัง้
” สถาบันพัฒนานักการเมือง “ โดยสานักงาน ป.ป.ช. มีสว่ นร่วม รวมทังต้
้ องพัฒนาให้ เป็ นองค์ กรที่มีการดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น
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ABSTRACT
This study on Strengthening Ethics of Politician for Anti-Corruption in Thailand is undertaken
through documents and articles aimed to study and present recommendations on the ethics for good
politicians. The paper analyses theories Socrates , Plato and Lawrence Kohlberg. The study found that the
ethics of politicians and the conflict of interests were paralleled. This is because politicians have authority,
opportunity and incentive to commit corruption. The impact of corruption by politicians leads to instability
and inefficiency in public administration. The economic impact leads to slow economic development while
the impact on social security creates crisis and violence.
To strengthen ethics and prevent corruption, the National Strategy of the Office of the National
Anti-Corruption Commission (NACC) has laid down a strategy and set up mechanisms to implement such
strategy. In addition, the Bureau of Ethics and Integrity was also established in Office of the National AntiCorruption Commission to study and develop transparency system in accordance with the Constitution of
the Kingdom of Thailand B.E. 2550.
To address the problems, deriving from politicians’ corruption the public participation should be
encouraged and supported. Political impeachment process should be strong and effective. The ethic
education should be promoted. The Development Institute for Politicians should be established. Office of
the National Anti-Corruption Commission should involve in the establishment of such Institute to enable it to
function effectively.
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บทที่ 1
1.1 ที่มาของแนวคิด (Background of Study)
ที่มาของแนวคิดในการจัดทาบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมของนักการเมือง เพื่อ
ป้องกันการทุจริ ตในประเทศไทย เกิดจากสภาพ ส่วนใหญ่ทางสังคมและการเมืองของประเทศไทย ทังในอดี
้
ตที่ผา่ นมา
จนถึงปั จจุบนั ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า นักการเมืองไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดจิตสานึก ค่านิยมและคุณธรรม ซึง่ นาไปสูก่ าร
กระทาทุจริ ตอย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 25501 ในหมวด 13 ว่าด้ วยจริ ยธรรมของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐใน มาตราที่ 279 และมาตรา 280 กาหนดให้ มาตรฐานทางจริ ยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็ นไปตามประม
วลจริ ยธรรมที่
กาหนดขึ ้น ซึง่ ต่อมาได้ มีกา รจัดทาประกาศระเบียบสานักนายกรัฐม นตรี วา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของ ข้ าราชการ
การเมือง พ.ศ. 2551 โดยหากข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่รัฐฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมดังกล่าว มีความผิด ทางวินยั
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่ าฝื นมีความผิดร้ ายแรง ให้ ผ้ ตู รวจการแผ่นดินส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติพิจารณาเสนอให้ วฒ
ุ ิสภาพิจาณาถอดถอนต่อไป 2
ในสมัยของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ได้ มีประกาศระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรม
ของข้ าราชการการเมือง พ.ศ.25513 ออกมาบังคับใช้ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24 สิงหาคม 2551 ซึง่ ระเบียบดังกล่าวนี ้
นอกจากกาหนดค่านิยมหลักของนักการเมืองไว้ วา่ ต้ องมีจิตสานึกที่ดีแล้ ว ยังกาหนดว่า ต้ องปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบ
จริ ยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทังโดยส่
้
วนตัวและโดยหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ทังต้
้ องวางตัว ให้ เป็ นที่
เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
แต่จากข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏสาหรับสังคมไทย มาตรฐานทางจริ ยธรรมและศีลธรรมสาหรับนักการเมืองไทย ยังมี
ให้ เห็น น้ อยมาก ดังนัน้ จึงทาให้ เราห ามาตรฐานในเชิงจริ ยธรรมได้ ยาก และเป็ นเรื่ องยากที่นกั การเมืองไทยจะ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตนให้ เห็นเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ ปรากฏไว้ ทังนี
้ ้เพราะมาตรฐานและบรรทัดฐาน
ทางจริ ยธรรม ศีลธรรมทางการเมืองของไทยค่อนข้ างที่จะมีมาตรฐานต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศ ที่พฒ
ั นาแล้ ว เช่น
ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ประเทศฟิ นแลนด์ และประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีคณ
ุ ลักษณะเด่น ทางคุณธรรม จริ ยธรรมคือ
4
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต แต่เรากลับ พร่ าพูดแต่ ในเรื่ องของ "ประชาธิปไตย " จึงกล่าวได้ วา่ ทุกวันนี ้แม้ เราจะอ้ างว่า
มีความเป็ นประชาธิปไตยในสัง คมไทย แต่กลับ ดารงอยูท่ า่ มกลางมาตรฐานทางการเมืองที่มีความรับผิดชอบต่า
ซึง่ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คือ มาตรฐานทางการเมืองกับวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยของบ้ านเรา มีความ
ด้ อยในมาตรฐาน ซึง่ หมายถึงการด้ อย ในความรับผิดชอ บ ด้ อยในความซื่อสัตย์ ด้ อยในความมีคา่ นิยม คุณธรรมและ
จริ ยธรรมของนักการเมือง อันนาไปสูก่ ารกระทาทุจริ ตในที่สดุ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
บุญยิ่ง ประทุม, รายงานจริยธรรมนักการเมือง, คม ชัด ลึก 3 พ.ย. 2551
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ในปั จจุบนั ประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักการเมืองไทยเป็ นสิง่ ที่หลาย ๆ คนได้ หยิบยกขึ ้นมา
กล่าวถึง และก็ได้ มีหลายแนวคิดที่ได้ เสนอเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิที่สามารถเป็ นความคาดหวั งของประชาชนในการ
ทุเลาเรื่ องดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาทางการเมือง เช่น ประเวศ วะสี 5 ได้ กาหนดให้ มีจริ ยธรรมของ
พรรคการเมืองและนักการเมือง โดยให้ ทกุ ภาคส่วนเสนอว่าอยากเห็นจริ ยธรรมของพรรคการเมืองและนักการเมือง
อย่างไร แล้ วนาความเห็นมาสังเคราะห์เป็ นข้ อกาหนดทางจริ ยธรรมของพรรคการเมืองและนักการเมือง นัน่ คือสังคม
กากับจริ ยธรรมของพรรคการ เมืองและนักการเมือง หรื อ ยอดชาย ชุติกาโม 6 ได้ เสนอแนวคิดของการ
ให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหา รวมทังรั้ ฐบาลต้ องให้ ความสาคัญต่อการส่งเสริ มให้ ประชาชน
เป็ นศูนย์ กลางในการแก้ ไขปั ญหา ซึง่ แม้ วา่ จะเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายนักในการก้ าวข้ ามตรรกะของการเมืองเรื่ อง การสร้ าง
จริ ยธรรม แต่ก็ไม่ยากเกินไปหากประชาชนทุกภาคส่วนเข้ ามามีสว่ นร่วมอย่างจริ งจัง นอกจากนันพระพรหมคุ
้
ณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตโต) 7 ได้ กล่าวถึงจริ ยธรรมของนักการเมือง โ ดยมองว่าจุดมุง่ หมายของการเมืองนัน้ คือสร้ างสภาพเอื ้อ
เพื่อให้ ชีวิตและสังคมพัฒนาไปสูจ่ ดุ หมายของมัน นักการเมืองจะต้ องป้องกันและปราบปรามการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม
ไม่ถกู ต้ อง และความอยุติธรรมต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงการไม่กระทาการทุจริ ต
1.2 วัตถุประสงค์ ในการจัดทาเอกสารแนวคิด (Objectives of Study)
1.2.1 เพื่อนาเสนอสภาพปั ญหาและรูปแบบของการกระทาหรื อพฤติกรรม ที่เป็ นการก้ าวล่วงจริ ยธรรม
ทางการเมือง ในที่นี ้หมายรวมถึงผลประโยชน์ที่ขดั กัน (Conflict of Interest) ของนักการเมืองทังที
้ ่อยูใ่ น ฝ่ ายบริ หาร
และฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ
1.2.2 เพื่อนาเสนอปั จจัยเกื ้อหนุนและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค รวมทังผลกระทบที
้
่เกิดจากการกระทาในการ
ละเมิดจริ ยธรรมทางการเมือง
1.2.3 เพื่อเสนอมาตรการ (Measure) หรื อแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการขาดค่านิยม
คุณธรรม และจริ ยธรรมของนักการเมือง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา (Scope of Study)
การศึกษาเรื่ องการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมของนักการเมืองเพื่อป้องกันการทุจริ ตในประเทศไทยนี ้ จะศึกษาเฉพาะ
ภาคเอกสาร ซึง่ เป็ นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมของนักการเมือง โดยศึกษาจากบทความ งานวิจยั ตารา
กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่มีอยู่
1.4 การทบทวนทางทฤษฎี (Review of Literature)
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ประเวศ วะสี, สานักข่าวเจ้ าพระยา, 21 มิถนุ ายน 2552
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ในการพิจารณาถึงทฤษฎีที่วา่ ด้ วยจริ ยธรรมทางการเมืองนัน้ คณะผู้ทาการศึกษาเห็นว่าจริ ยธรรมเป็ นหลัก
แห่งความประพฤติในทางที่ชอบ เป็ นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบตั ิทางการเมือง เป็ นหลักที่ได้ รับการยอมรับว่า
เป็ นสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับความถูกต้ องและดีงาม อย่างไรก็ดีมีนกั ทฤษฎีหลายคนได้ แสดงถึงจริ ยธรรมทางการเมืองที่จะ
นามากล่าวอ้ าง คือ
1.4.1 โสเครติส (Socrates) แสดงความเห็น ว่าผู้ที่มีความเจริ ญทางจิตใจจะต้ องมีคณ
ุ ธรรมประจาใจเพื่ อใช้
เป็ นหลักในการดาเนินชีวิต อาจกล่าวได้ วา่ การมีคณ
ุ ธรรมคือการเป็ นผู้มีสจั จะธรรมและมีความรู้
1.4.2 เพลโต (Plato) แสดงความเห็นว่าการมีคณ
ุ ธรรมก็คือ การยึดมัน่ ในสิง่ ที่ดีงาม ซึง่ หมายถึงการทา
สิง่ ต่าง ๆ ตามหน้ าที่ของตนให้ เหมาะสม การปกครองที่ดีคือก่อให้ เกิดความยุติธรรมในสังคม 8
1.4.3 ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) มองว่าจริ ยธรรมเป็ นความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความ
ถูกผิดที่เกิดขึ ้นจากขบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผล ซึง่ ต้ องอาศัยวุฒิภาวะทางปั ญญา 9 โคลเบิร์กได้ เสนอทฤษฎี
จริ ยธรรมนักการเมือง ที่วางแบบจริ ยธรรมไว้ 6 ขัน้ โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดั บก่อนมีจริ ยธรรม ระดับ จริ ยธรรม
ตามกฎเกณฑ์ของสังคม และระดับเหนือกฎเกณฑ์สงั คม 10 ดังนี ้
(1) ระดับก่อนมีจริ ยธรรม
(1.1) แบบการถูกลงโทษและการเชื่อฟั ง ( Punishment and Obedience Orientation) หมายถึง
การยอมทาตามคาสัง่ ของผู้มีอานาจเพื่อหลีกเลีย่ งการถูกลงโทษ เป็ นการยอมทาตามผู้ที่มีอานาจเหนือตน
(1.2) แบบสร้ างกฎเกณฑ์เป็ นเครื่ องมือเพื่อผลประโยชน์ของตน
(Instrumental Relativist
Orientation) หมายถึง ผู้ที่เลือกทาตามความพอใจของตนเองโดยให้ ความสาคัญกับสิง่ ตอบแทน โดยไม่คานึงถึง
ความถูกต้ องทางสังคม
(2) ระดับจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม
(2.1) แบบความคาดหวังและการยอมรับในสังคม
(Good Interpersonal Relationships
Orientation) หมายถึง พวกที่เลือกทาในสิง่ ที่กลุม่ ยอมรับเ พื่อต้ องการรักษาสัมพันธภาพที่ดี แบบนี ้จึงมักมีพฤติกรรม
คล้ อยตามการชักจูงของผู้อื่น
(2.2) แบบกฎและระเบี ยบ ( Law-and-Order) หมายถึง พวกที่ทาตามหน้ าที่ของสังคม ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบสังคมอย่างเคร่งครัด เป็ นพวกที่ร้ ูบทบาทและหน้ าที่ในฐานะเป็ นหน่วยหนึง่ ของสังคม ซึง่ เหตุผลของ
จริ ยธรรมในขันนี
้ ้สังคมจะอยูด่ ้ วยความมีระเบียบเรี ยบร้ อย มีกฎหมายและข้ อบังคับ
(3) ระดับเหนือกฎเกณฑ์สงั คม
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(3.1) แบบทาตามคามัน่ สัญญา (Social Contract and Orientation) หมายถึง มีเหตุผลในการ
กระทาโดยคานึงถึงประโยชน์ของคนหมูม่ าก ไม่ทาตนขัดต่อสิทธิของผู้อื่น พฤติกรรมจะผสมผสานกับมาตรฐานซึง่ ได้ รับ
การตรวจสอบและยอมรับจากสังคม
(3.2) แบบหลักการคุณธรรม สากล (Universal Ethical Principle Orientation) หมายถึง แบบที่
เลือกตัดสินใจกระทาโดยยอมรับความคิดที่เป็ นสากล แสดงพฤติกรรมตามหลักการคุณธรรมสากล มีอดุ มคติและ
คุณธรรมประจาใจ มีความยุติธรรม เคารพในความเป็ นมนุษย์ของแต่ละบุคคล
ซึง่ ในที่นี ้คณะผู้ศกึ ษาเห็นว่า ขัน้ (1.1) และ (1.2) เป็ นนักการเมืองที่ยงั เต็มไปด้ วยกิเลส ขันที
้ ่อยูใ่ น
เกณฑ์มีจริ ยธรรม คือในเกณฑ์ระดับ (2.1) และ (2.2) เป็ นนักการเมืองที่มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ทาตามกรอบหน้ าที่
ของสังคม ระดับ ที่ (3.1) เป็ นขันยุ
้ ติธรรมไม่โกงชาติบ้านเมือง จนถึงขึ ้นสุดท้ าย คือ ขั ้ นที่ (3.2) ยึดอุดมคติ มีมโนธรรม
มีสานึก เสียสละ ควบคุมคนเราไม่ให้ ตกไปในทางต่า ทาทุกอย่างในระดับสากลโลก ซึง่ เจ้ าของทฤษฎีอย่างโคลเบิร์ก
กล่าวถึงทฤษฎีของตนเองว่า นักการเมืองที่ดีมีจริ ยธรรมต้ องอยูใ่ นระดับ (2.1) – (2.2) ขึ ้นไป ยิ่งถ้ าเป็ นระดับ (3.1) –
(3.2) จะดีขึ ้นยิ่งหากเป็ นระดับที่ต่ากว่านี ้สังคมเจริ ญได้ ยาก

บทที่ 2

ความหมายของจริยธรรมการเมือง
2.1 ความหมายของจริยธรรม
จริ ยธรรมของนักการเมืองเป็ นความประพฤติที่ดีงามของนักการเมือง ซึง่ นักการเมือง ถือเป็ นบุคคลสาธารณะ
ดังนัน้ จึงต้ องมีความรับผิดชอบมากกว่าปกติ สังคมทุกวันนี ้มีความซับซ้ อนและเป็ นสังคมธุรกิจการเมือง ปั ญหาเรื่ อ ง
จริ ยธรรมของนักการเมืองจึงกลายเป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งและนับวันจะกลายเป็ นประเด็นทางการเมืองที่
กระทบกันมากขึ ้น ก่อนอื่นเราจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาเกี่ยวกั บความหมายของจริ ยธรรมเสียก่อน ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจให้ ตรงกัน ทังนี
้ ้คาว่า “จริ ยธรรม” ได้ ถกู ให้ ความหมายต่าง ๆ เช่น
2.1.1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 11 ได้ บญ
ั ญัติไว้ วา่ “จริ ยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็ น
ข้ อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม และคาว่าคุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี
2.1.2 จริ ยธรรม คือความประพฤติตามความนิยมที่พงึ ประสงค์ โดยศึกษาพฤติกรรมด้ วยคุณค่า สามารถ
วิเคราะห์คา่ นิยมที่เป็ นคูก่ นั สามารถแยกแยะได้ วา่ สิง่ ใดดี ควรกระทา และสิง่ ใดควรละเว้ น 12
2.1.3 จริ ยธรรมหมายถึงหลักความประพฤติเพื่อละการ กระทาชัว่ เลือกกระทาแต่กรรมดี เป็ นหน้ าที่ของ
มนุษย์ทกุ คนที่ควรปฏิบตั ิให้ ได้ 13
2.1.4 จริ ยธรรม เป็ นความประพฤติปฏิบตั ิเกี่ยวข้ องกับสิง่ ที่เรี ยกว่า ถูก หรื อ ผิด ดี หรื อ ชัว่ พึงประสงค์ หรื อ
ไม่พงึ ประสงค์มีคณ
ุ ค่าหรื อไร้ คณ
ุ ค่า นอกจากนี ้จริ ยธรรมยังเกี่ยวข้ องกับควา มรับผิดชอบ หน้ าที่ พฤติกรรมที่ย อมรับนับ
ถือต่าง ๆ ของแต่ละคนอีกด้ วย14
จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ วา่ “ จริ ยธรรมคือหลักการที่คนในสังคมควรยึดถือ ปฏิบตั ิ เพื่อการ
อยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุข สังคมจะมีการกาหนดหลักการสาหรับความประพฤติของสมาชิกซึง่ เป็ นที่ยอมรับ “
2.2 ความหมายของนักการเมือง
2.2.1 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายของนักการเมืองว่า ผู้ฝักใฝ่ ในทาง
การเมือง ผู้ทาหน้ าที่ทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา 15
2.2.2 นักการเมืองตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของข้ ารา ชการการเมือง พ .ศ.
2551 นัน้ ระบุวา่ ข้ าราชการการเมือง ซึง่ หมายถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้ าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรี
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
วิทย์ วิทศเวทย์. จริยศาสตร์ เบื ้องต้ น . มนุษย์กบั ปั ญหาจริยธรรม 2530
13
เดือน คาดี . พุทธปรัชญา . โอเดียนสโตร์
14
ซามูเอล สตัมพ์ ใน วิกิพีเดีย 14 กรกฎาคม 2550
15
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
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หรื อรัฐมนตรี แต่งตัง้ มีหน้ าที่ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รักษาประโยชน์สว่ นรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยต้ อง
ยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก... ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม...ยึดมัน่ ในหลักจรรยาของการเป็ นข้ าราชการการเมืองที่ดี16
2.2.3 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ .ศ. 2542
มาตรา 4 ระบุวา่ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หมายความว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แท นราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ข้ าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการการเมือง ข้ าราชการรัฐสภาฝ่ าย
การเมืองตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายรัฐสภา ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้วา่ ราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริ หารและสมาชิกสภาเท ศบาล ผู้บริ หารท้ องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้ องถิ่น ที่มีรายได้ หรื องบประมาณไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา17
2.3 ประเภทของนักการเมือง
2.3.1 นักการเมืองอาชีพ (Professional Politician) คือ นักการเมือ งที่มงุ่ หวังสร้ างความมัน่ คงแก่
ประเทศชาติและประชาชน โดยเสียสละประโยชน์สว่ นตน เพื่อสร้ างการเมืองให้ มีความมัน่ คงและโปร่งใส
2.3.2 นักการเมืองทางเลือก (Alternative Politician) คือพวกที่เห็นว่างานในสายอาชีพเดิมที่ตนปฏิบตั ิ
อยูน่ นไม่
ั ้ สามารถสร้ างความก้ าวหน้ าได้ เท่าที่ควร จึงหันหน้ าเข้ าสูก่ ารเมือง ซึง่ เห็นว่าเป็ นทางลัดไปสูอ่ านาจ และความ
มัง่ คัง่
2.3.3 นักการเมืองธุรกิจหรือนักธุรกิจการเมือง ( Business Politician) เป็ นผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจและ
มุง่ เข้ าสูก่ ารเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง เพื่อให้ สา มารถออกกฎหมาย เปลีย่ นแปลงกฎหมาย
หรื อกาหนดนโยบายเพื่อปกป้องธุรกิจของตนเอง18
จากประเภทของนักการเมืองดังกล่าวจะเห็นว่าประเภทที่สามเป็ นกลุม่ ที่มีความน่ากลัวและสามารถสร้ าง
ปั ญหา ทังนี
้ ้ เพราะเมื่อนักการเมืองประเภทนี ้สามารถได้ มาซึง่ อานาจรัฐแล้ ว ก็สามารถที่จะโกง เอาธุรกิจของคนอื่นมา
เป็ นของตน หรื อนารัฐวิสาหกิจแปรรูปไปเป็ นบริ ษัทเอกชนเพื่อที่ตนเองจะสามารถเข้ ามากอบโกยผลประโยชน์ได้ ใน
ภายหลัง เป็ นต้ น
2.4 ความหมายของจริยธรรมนักการเมือง
จากการรวบรวมความหมายของคาว่า จริ ยธรรม นักการเมือง และประเภทของนักการเมืองแล้ ว ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ระบุถึงจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไว้ ในหมวดที่ 13
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. ประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยประมวลจริยธรรมของข้ าราชการการเมือง พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
18
ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์ . คุณธรรมจริยธรรมนักการเมือง . ตุลาคม 2550
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ว่ามาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมที่กาหนดขึ ้น ซึง่ ต่อมาได้ มี
ประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ออกมาบังคับใช้
โดยเน้ นให้ นกั การเมืองเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้ องปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบจริ ยธรรมและคุณธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ดังนัน้ เมื่อสรุปความโดยรวมแล้ ว “ จริ ยธรรมของนักการเมือง จึง หมายถึง หลักเกณฑ์หรื อ
ข้ อปฏิบตั ิที่ดี หรื อการประพฤติปฏิบตั ิในสิง่ ที่ดีงามของผู้ทาหน้ าที่ทางการเมืองจะต้ องกระทา “

บทที่ 3
สภาพ มูลเหตุ และผลกระทบของปั ญหา
3.1 สภาพของปั ญหา
ปั จจุบนั เป็ นที่ตระหนักดีวา่ สภาพ ของ ปั ญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรมและผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (Conflict of
Interests) ของนักการเมืองโดยรวมอยูใ่ นระดับที่คอ่ นข้ า งสูง โดยสภาพปั ญหาที่เห็นได้ ชดั เจน เช่น การทุจริ ตในการ
เลือกตัง้ การซื ้อสิทธิขายเสียงเลือกตัง้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร การใช้ อานาจหน้ าที่ของ
นักการเมืองเป็ นไปเพื่อผลประโยช น์สว่ นตนและพวกพ้ อง เป็ นต้ น ปั ญหาดังกล่าวนี ้ถือว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดมาจากการ
ใช้ อานาจหน้ าที่ของนักการเมืองแทบทังสิ
้ ้น แม้ วา่ รัฐธรรมนูญ พ .ศ.255019 ได้ กาหนดให้ นักการเมืองมีความโปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม คือกาหนดหมวดคุณธรรมและจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเ มืองและเจ้ าหน้ าที่รัฐ
ไว้ อย่างชัดเจน เช่น จริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่รัฐจะต้ องมีมาตรฐานที่ชดั เจน โดยมีกลไก
และระบบในการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทังก
้ าหนดขันตอนการลงโทษตามความร้
้
ายแรงแห่งการละเมิด
(ม. 279) การฝ่ าฝื นมาตรฐานจริ ยธรร มที่ร้ายแรงของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองนาไปสูก่ ารถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง (ม. 280) และกาหนดให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เป็ นผู้กากับดูแลคุณธรรม
และจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ม.250(5) แต่สภาพปั ญหาที่เกิดจากการใช้ อานาจหน้ าที่ของนักการเมือง
ก็ยงั ดารงอยู่
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การทุจริ ตในประเทศไทยในมาตรฐานขององค์กรระดับนานาชาติผลการจัดอันดับ
คอร์ รัปชันโลกประจาปี พ .ศ. 2551 ชี ้คอร์ รัปชันของประเทศไทยในสายตาต่างชาติแย่ลง ” องค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิ ดเผยผลสารวจการจัดอันดับดรรชนีชี ้วัดภาพลักษณ์คอร์ รัปชันประจาปี พ.ศ.
2551 พบว่า ประเทศไทยได้ 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยูอ่ นั ดับที่ 80 จากทังหมด
้
180 ประเทศทัว่ โลก
20
และอยูอ่ นั ดับที่ 13 จาก 32 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ปั ญหาการทุจริ ตที่ยงั ดารงอยูน่ ี ้เพราะที่ผา่ นมาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าที่รัฐจานวนหนึง่ ไม่ได้
ใช้ อานาจหน้ าที่อย่างถูกต้ องหรื อทาในสิง่ ที่ไม่ควรทาแม้ จะไม่ผิดกฎหมายโดยตรง 21 แม้ จะเคยมีข้อบังคับเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริ ยธรรม แต่ก็เป็ นเพียงกติกาในกระดาษเท่านัน้ เพราะไม่มีบทลงโทษเด็ดขาดหรื อเอาผิดได้ อย่างแท้ จริ ง
ทาให้ นกั การเมืองและเจ้ าหน้ าที่รัฐไม่เกรงกลัวในความผิด ที่สาคัญยิ่งไปกว่านัน้ คนในสังคมไทยส่วนใหญ่แม้ จะรู้วา่
สังคมไทยเป็ นสังคมประชาธิปไตย แต่ก็เห็นว่า เป็ นประชาธิปไตยที่ถกู จัดฉาก ติดสินบนเพื่อแลกกับการเลือกตัง้ ขณะที่
คนในสังคมไทยก็ร้ ูสกึ ชินชากับการติดสินบน การซื ้อเสียง ชินชากับจริ ยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองไทย ซึง่ จะ
เป็ นอย่างไรก็ช่าง ขอให้ ตนเองได้ รับประโยชน์หรื อได้ รับสิง่ ของตอบแทนจากนักการเมืองคนนันก็
้ พอ จากการสารวจของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
องค์เพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย http://www.transparency-thailand.org
ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ . จริยธรรมของนักการเมือง . 2549

สานักวิจยั เอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับเสียงสะท้ อนของสาธารณชน “ทาไมคนไทยเอนเอียงยอมรับการ
ทุจริ ต “ กรณีศกึ ษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปี ขึ ้นไปใน 17 จังหวัด พบว่าร้ อยละ 56.4 เห็นว่าการเลี ้ยงดูปเู สือ่
คณะกรรมการจัดซื ้อจัดจ้ างเป็ นเรื่ องปกติที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะกลุม่ คนรุ่นใหม่อายุต่า กว่า 20 ปี และช่วงอายุ 20 –
29 ปี ร้ อยละ 62.5 เห็นว่าเป็ นเรื่ องปกติ และ ร้ อยละ 69.3 เห็นว่าการทุจริ ตเกิดขึ ้นในกลุม่ นักการเมืองระดับชาติ22
ด้ วยความไม่มีมาตรฐานทางการเมืองของนักการเมืองไทยนี่เอง เมื่อมีข้อกล่าวหานักการเมืองคนใดว่ามี
พฤติกรรมทุจริ ต ขาดจริ ยธรรม คุณธรรม และกระทาการที่ไม่โปร่งใส เราจะแสวงหาความรับผิดชอบจากนักการเมือง
ไทยได้ ยากมาก ดังนันรั
้ ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จึงได้ กาหนดเรื่ องมาตรฐานทางจริ ยธรรมซึง่ มีทงกลไกลและระบบในการ
ั้
ดาเนินการเพื่อให้ การบังคับเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นของสภาพปั ญหาของการละเมิด
จริ ยธรรมของนักการเมือง และสภาพปั ญหาของพฤติกรรมที่มีลกั ษณะของผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ก็จะพบว่าจริ ยธรรมทาง
การเมืองและพฤติกรรมที่มีลกั ษณะของผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของนักการเมืองในปั จจุบนั มีความเลวร้ ายมาก หรื อเลวร้ าย
กว่าในอดีตค่อนข้ างมาก
3.2 มูลเหตุของปั ญหา
จากสภาพปั ญหา การขาดจริ ยธรรมของนักกา รเมือง ดังกล่าวข้ างต้ น หากจะพิจารณาถึง ที่มาหรื อมูล เหตุ
ของปั ญหา พอจะรวบรวมได้ หลายประการ 23 คือ
3.2.1 อานาจบังคับบัญชา (Authority) กล่าวคือ กลุม่ นักการเมืองระดับชาติเป็ นกลุม่ ที่มีอานาจบังคับบัญชา
มาก และมีอานาจในการกาหนดนโยบาย อานาจดังกล่าวเอื ้ออานวยต่อการก
ระทาทุจริ ต เช่น การมีอานาจ
ในการอนุมตั ิ หรื ออนุญาตให้ ดาเนินโครงการต่าง ๆ
3.2.2 โอกาส (Opportunity) หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ หรื อคาสัง่ ต่าง ๆ เปิ ดโอกาสให้ สามารถใช้ ดลุ ยพินิจ
ที่จะเอื ้ออานวยให้ สามารถกระทาการทุจริ ตได้
3.2.3 สิง่ จูงใจ (Incentive) ที่เพียงพอจะกระทาความผิด24 อาทิ ผลประโยชน์จานวนมหาศาลในรูปของเงิน หุ้น
หรื อผลตอบแทนอื่น ๆ
3.2.4 ชื่อเสียง (Reputation) หมายถึง ความประสงค์ในตาแหน่งเพื่อเป็ นชื่อเสียงเกียรติยศแก่ตนเองและ
วงศ์ตระกูล จึงเป็ นสาเหตุของการกระทาทุกอย่างโดยไม่คานึงถึงจริ ยธรรม
3.2.5 วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ของคนไทยที่เห็นว่าการละเมิดจริ ยธรรมและมีลกั ษณะ
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของนักการเมืองเป็ นเรื่ องปกติวิสยั ที่มีมาทุกยุคทุกสมัย จึงทาให้ นกั การเมืองไม่หวัน่ เกรง ในการ
กระทาทุจริ ต
3.2.6 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี (Liberal Capitalism) ที่เข้ ามากับกระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization)
ทาให้ องค์กรธุรกิจเข้ ามาเกี่ยวกับนักการเมือง โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อนจึงเพิ่มมากขึ ้น
สานักวิจยั เอแบคโพล . ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด . หน้ า 10 . 6 กรกฎาคม 2552
ปรีชา เลิศกมลมาศ . ความคิดเห็นของผู้บริหารในการกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริต . มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์ . 2535
24
สุธี อากาศฤกษ์ . แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง . ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 13 กรกฎาคม 2544 หน้ า 5
22
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3.2.7 ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ในสังคมไทยที่เน้ นประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ที่ถือเอาประโยชน์
สุขเป็ นเกณฑ์ตดั สินความผิดถูก ชัว่ ดี มากกว่าจริ ยธรรมคุณธรรมหรื อความถูกต้ อง
3.3 ผลกระทบของปั ญหาที่เกิดจากการทุจริตโดยการขาดจริยธรรมของนักการเมือง
จากปั ญหาการละเมิดจริ ยธรรมของนักการเมืองและมีลกั ษณะผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของนักการเมืองได้ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่าง ๆ หลายด้ าน ได้ แก่
3.3.1 ผลกระทบทางด้ านการเมือง และการบริหาร ผลกระทบด้ านการเมืองการ บริ หารนี ท้ าให้ ระบบ
การเมืองขาดความชอบธรรมไม่เป็ นที่ยอมรับของ สังคม ทาให้ ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ทาให้
ข้ าราชการเสียขวัญในการปฏิบตั ิราชการ 25 อาจนาไปสูก่ ารปฏิวตั ิรัฐประหาร หรื อทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงรัฐบาล
บ่อยครัง้ นักการเมืองขาดการยอมรับศรัทธาจากประชาชนทาให้ เกิดความระสา่ ระส่ายในการปกครองและขาด
ประสิทธิภาพในการบริ หารราชการแผ่นดิน ทาให้ การพัฒนาทางการเมืองไม่บรรลุผล กลไกของรัฐที่ก่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมในสังคมสูญเสียไป ส่งผลให้ เกิดความล้ มเหลวในการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย
3.3.2 ผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจ ทาให้ ขาดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ ตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากเป็ นไปตามความพึงพอใจและผลประโยชน์ของนักการเมือง มีนโยบายหรื อมาตรการทีใ่ ห้
ผลประโยชน์กบั ผู้ประกอบการบางราย26มีการใช้ งบประมาณเกินความจาเป็ น เพิ่มต้ นทุนในการผลิต ขาดความเชื่อมัน่
จากนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ เศรษฐกิจไม่หมุนเวียน การกระจายรายได้ ไม่เป็ นธรรม
3.3.3 ผลกระทบด้ านความมั่นคง ผลกระทบจากการขาดคุณธรรม จริ ยธรรมของนักการเมืองที่มีตอ่ ความ
มัน่ คง ทาให้ สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั เสือ่ มถอย เข้ าสูภ่ าวะวิกฤต ดังสะท้ อนได้ จาก ปั ญหาความรุนแรงที่เพิ่มขึ ้น ทาง
สังคม ปั ญหาการขาดความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและคุณธรร มจริ ยธรรม ปั ญหาการทุจริ ตคอ ร์ รัปชั น ปั ญหาความ
เกียจคร้ าน อยากรวยทางลัด ปั ญหาขาดการประมาณตน ขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ ความฟุ้งเฟ้ อฉาบฉวยในสังคม เป็ นต้ น
ซึง่ ปั ญหาด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมนี ้จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคน และสังคมไทยในอนาคต 27

บทที่ 4
ภัครธรณ์ เทียนไชย . วาระชาติด้านจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต. กระทรวงมหาดไทย . 18 ธันวาคม 2549
ร.ศ. วิทยากร เชียงกูล. นโยบายของรัฐบาลด้ านเศรษฐกิจ. ชมรมศึกษาผลงาน. 16 กันยายน 2550
27
ทอทหาร . ความมัน่ คงแห่งชาติ – ปั จจัยที่มีผลกระทบกับสังคมไทยในอนาคต. 10 กรกฎาคม 2549
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มาตรการป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้ างจริยธรรม
จากการศึกษาเรื่ องมาตรการป้องกันการทุจริ ตที่เกิดจากก ารกระทาของนักการเมืองที่ขาดจริ ยธรรมและ
การเสริ มสร้ างจริ ยธรรมแก่นกั การเมืองนัน้ พบว่ามีมาตรการในระดับชาติ มาตรการระดับองค์กร และมาตรการทาง
กฎหมาย ที่สามารถนาเสนอได้ ดังนี ้
4.1 มาตรการระดับชาติ
ตามยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ของสา นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ไว้ วา่
“สังคมไทยมี วินยั และยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม
ทุกภาคส่วนร่ วมกันป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต “ 28 จากวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวได้ นาไปสูย่ ทุ ธศาสตร์ มาตรการและ
แนวทางการดาเนินงาน โดยในยุทธศาสตร์ ที่ 1 การปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม และสร้ างวินยั แก่ทกุ ภาคส่วน ซึง่
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์ให้ ทกุ ภาคส่วนปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ให้ มีวินยั เคารพกฎ ระเบียบ ของ
สังคม โดยสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ และมาตรการ ประกอบด้ วย
4.1.1 ส่งเสริ มการดาเนินชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการให้ ความรู้และการนาไปประยุกต์ใช้
ให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
4.1.2 ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั แก่ทกุ ภาคส่วนโดยส่งเสริ มให้
ความรู้ข้าราชการการเมือง ข้ าราชการประจา เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ในหลักประมว ลคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ถกู ต้ อง โดย
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการ
พลเรื อน
4.1.3 กาหนดให้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้ เป็ นต้ นแบบที่ดีด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4.1.4 ผลักดันให้ คา่ นิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ เป็ นค่านิยมร่วมของชาติ
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวให้ บงั เกิดผลสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติได้ กาหนดกลไก (Mechanism) ต่าง ๆ เพื่อทาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1) การประสานความร่ วมมือ
1.1) การประสานความร่วมมือในระดับนโยบาย ด้ วยการจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐ
มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
มีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็ นกรรมการ มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันการทุจริ ตภาครัฐ ( ป.ป.ท.) เป็ นเลขานุการ
28

ยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. สานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2551

โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ องค์กรภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ ทังให้
้ ดาเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน อานวยการและประสานการดาเนินงานในภาครัฐ
และติดตามประเมินผลแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนันยั
้ งจัดตังคณะกรรมการขั
้
บเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ชาติฯ
ทังในภาคเอกชน
้
ภาคประชาสังคม และคณะกรรมการประสานการขับเคลือ่ นยุทธศา สตร์ ฯและติดตามประเมินผล
ขึ ้นมารองรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ อีกด้ วย
1.2) การประสานความร่วมมือร ะหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคการเมือง
เพื่อรองรับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น มุง่ ให้ มีสว่ นร่วมของประชาชนในพื ้นที่
ในภาครัฐให้ มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในภาคการเมืองนับว่ า
มีความสาคัญอย่ างยิ่ง เพราะมุ่งเน้ นพัฒนาให้ นักการเมืองมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3) การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ องค์กรต่อต้ านการทุจริ ต
ของไทยมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการต่อต้ านการทุ จริ ต และ
เพื่อพัฒนากลไกทางกฎหมายการต่อต้ านการทุจริ ตให้ สอดคล้ องกับสากล โดยดาเนินการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสาร
เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกับต่างประเทศ การจัดอบรมสัมมนาระหว่างประเทศ ฯลฯ
2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้ วยการกระจายอานาจการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตและการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมไปสูร่ ะดับต่าง ๆ ให้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับ
ให้ มีความชัดเจน ครอบคลุมและสอดรับกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
3) การสร้ างมาตรฐาน โดยการกาหนดมาตรฐานของระบบงาน มีการใช้ ระบบสารสนเทศมาช่วยใน
การดาเนินงาน ปรับกระบวนการดาเนินงานไม่ให้ ซ ้าซ้ อน และที่สาคัญคือการกาหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
ทังจรรยาบรรณร่
้
วมและจรรยาบรรณของแต่ละหน่วยงาน
4) การติดตามประเมินผล เพื่อให้ ทราบผลสัมฤทธิ์และปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น เพื่อปรับแผนและ
วิธีการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
4.2 มาตรการระดับองค์ กร
การพิจารณาถึงมาตรการป้องกันการทุจริ ตและการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมระดับองค์กรนัน้ สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติได้ ดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับ คือ
4.2.1 แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการฝ่ ายมาตรการป้อ งกันการทุจริ ตโดยมีอานาจหน้ าที่ในการรวบรวมสภาพ
ปั ญหาการทุจริ ตและวิเคราะห์ตวั บทกฎหมาย ระเบียบ ที่เอื ้อประโยชน์ให้ มีการกระทาทุจริ ตเสนอต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป29 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ดาเนินการต่าง ๆ คือ
1) กาหนดให้ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจถือเป็ นนโยบายสาคัญในการดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต โดยต้ องมีการศึกษา วิเคราะห์กฎหมายเพื่อเสนอให้ มีการปรับปรุงแก้ ไข
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รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ ประจาปี 2550 . สานักงาน ป.ป.ช.

2) ให้ ถือว่าการไม่ดาเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรการของคณะกรรมการ ป .ป.ช. เป็ นการปฏิบตั ิงาน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ในการนี ้คณะรัฐมน ตรี ได้ มีมติเมื่ อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 รับทราบมาตรการตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอและให้ ทกุ หน่วยงานรับไปดาเนินการต่อไป ซึง่ จากการติดตามผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีมาตรการดาเนินงานและการดาเนินโครงการที่เป็ นรูปธรรม แต่ยงั ไม่มีมาตรการ
ป้องกันในลักษณะศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ ที่อาจเอื ้อต่อการกระทาทุจริ ต
4.2.2 คณะกรรมการ ป .ป.ช. ได้ กาหนดให้ มีสานักจริ ยธรรมและคุณธรรม เพื่อทาหน้ าที่ศกึ ษา วิเคราะห์
พัฒนาการจัดทามาตรฐานจริ ยธรรม คุณธรรม และการจัดวางระบบให้ มีความโปร่งใส กากับดูแลคุณธรรมแล
ะ
จริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้ คาแนะนาและส่งเสริ มการบริ หารงานตามหลักธรรมภิบาล นอกจากนัน้
ยังได้ จดั ทาระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติวา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของ
คณะกรรมการ ป .ป.ช. ข้ าราชการ พนักงานและลูกจ้ างของสานักงาน ป .ป.ช. พ.ศ. 2551 30 ด้ วย โดยกาหนดถึง
อุดมการณ์ จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ จริ ยธรรมในการไต่สวน กลไกและระบบ
การบังคับใช้ ประมวลจริ ยธรรม
4.2.3 สานักนายกรัฐมนตรี ได้ ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการ
การเมือง พ.ศ. 2551 31 โดยกาหนดค่านิยมหลักของข้ าราชการการเมือง ว่าข้ าราชการการเมืองมีหน้ าที่ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย รักษาประโยชน์สว่ นรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้ องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก ดังนี ้
1) ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทางเป็ นประมุข
2) ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
3) มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบ
4) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตนและไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
5) ยืนหยัดทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
6) ให้ บริ การแก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
7) ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
8) มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
9) ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณของการเป็ นข้ าราชการการเมืองที่ดี
4.3 มาตรการทางกฎหมาย
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ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้ วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฯ พ.ศ. 2551
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยประมวลจริยธรรมของข้ าราชการการเมือง พ.ศ. 2551

มาตรการทางกฎหมายนัน้ จะต้ องพิ จารณาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ซึง่ ให้
ความสาคัญอย่างมากกับ “จริ ยธรรม “ และ “ คุณธรรม “ ของนักการเมือง ดังปรากฏอยูใ่ นหมวด 13 มาตรา 270-271
นอกจากนี ้ยังมีบทบัญญัติแนวจริ ยธรรมไว้ ในการบริ หารราชการแผ่นดิน เช่น มาตรา 77(4) และมาตรา 77(9) เป็ นต้ น 32
ทังนี
้ ้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ กาหนดให้ มีกลไกและระบบเพื่อให้ การบังคับใช้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ ถือว่า
การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมให้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิด ซึง่ ถือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ได้ กาหนดเรื่ องจริ ยธรรมของผู้ดา รงตาแหน่งทางการเมืองให้ มีความชัดเจน ทังยั
้ งกาหนดให้ มีการจัดทา
ประมวลจริ ยธรรมให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึง่ ปี ด้ วย เพื่อให้ การบังคับใช้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 33
นอกจากนัน้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการการเมือง พ .ศ. 2551
ได้ กาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของข้ าราชการการเมืองไว้ ในหมวด 2 มีสาระสาคัญคือ การจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ การเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้ องมีอดุ มการณ์และ
34
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็ นสิง่ สูงสุด ฯลฯ
ดังนัน้ จึ งถือว่ามาตรฐานจริ ยธรรมของ
นักการเมืองที่กาหนดในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นหลักที่นกั การเมืองต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบที่ได้ บญ
ั ญัติไว้
ซึง่ หากนักการเมืองปฏิบตั ิได้ ตามระ เบียบดังกล่าวย่อมส่งผลดีตอ่ การบริ หารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลแล ะการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) และสามารถยกระดับ
มาตรฐานทางจริ ยธรรมของนักการเมืองให้ ดีขึ ้นและเป็ นที่ยอมรับนับถือของประชาชน

บทที่ 5
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
นพนันท์ วรรณเทพสกุล . รัฐธรรมนูญฉบับจริยธรรมของนักการเมือง . [ Online]. Available :
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2007q2/2007may17p2.htm
33
อานวย อินทสโร . คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม . [Online]. Available :
http://www.dtn.go.th
34
บุญยิ่ง ประทุม, รายงานจริยธรรมนักการเมือง, [Online]. Available :
http://www.thaihealth.or.th/node/6478
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สภาพปั ญหาเกี่ยวกับจริ ยธรรมของนักการเมืองซึง่ นาไปสูก่ ารทุจริ ตที่ปรากฏอยูใ่ นสังค มไทยอยูใ่ นระดับสูง
เนื่องจากนักการเมืองมีอานาจบังคับบัญชา (Authority) และกาหนดนโยบายจึง มีโอกาส (Opportunity) ที่เกิดจาก
ช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ มีแรงจูงใจ (Incentive) ที่จะกระทาเพื่อผลประโยชน์จานวนมาก มีวฒ
ั นธรรม
การเมือง (Political Culture) ที่มองว่ าการทุจริ ตของนักการเมืองเป็ นเรื่ องธรรมดา รวมทังสั
้ งคมที่เน้ นประโยชน์นิยม
(Utilitarianism) ที่ถือเอาประโยชน์สขุ เป็ นเกณฑ์ตดั สินความผิดถูก มากกว่าจริ ยธรรมคุณธรรม ตามที่ได้ กล่าวแล้ วใน
บทที่ 3 ดังนัน้ ในเมื่อการเมืองเป็ นเรื่ องของอานาจ กิเลส และพวกพ้ อง ที่ถกู นา มาสอดคล้ องกับจริ ยธรรม จึงเป็ น
การยากที่เรื่ องดังกล่าวจะควบคูไ่ ปด้ วยกันได้ หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นเส้ นขนานกัน
5.1 บทสรุ ปจากทฤษฎี
จากแนวคิด ทางจริ ยธรรมการเมืองของ ของ โสเครติส (Socrates) เพลโต (Plato) และ ลอเรนซ์ โคลเบิร์ก
(Lawrence Kohlberg) ที่นาเสน อในบทที่ 1 นัน้ คณะผู้ศกึ ษาเห็นว่า การที่จะทาให้ นกั การเมืองไทยมีจริ ยธรรม
มีคณ
ุ ธรรม ตามแนวคิดทางจริ ยธรรมดังกล่าวได้ จะต้ องดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับนักการเมือง เช่น ให้ ความรู้ด้วยการ
อบรมเรื่ องความถูกต้ องทางจริ ยธรรมการเมือง สร้ างทัศนคติให้ เป็ นปฏิปัก ษ์ กบั ความไม่ถกู ต้ องและให้ มีมโนสานึกถึง
ความถูกต้ องเข้ ามาแทนที่ จึงจะทาให้ ประเทศไทยได้ นกั การเมือง แบบหลักการ คุณธรรมสากล ซึง่ ถือว่าเป็ นระดับ
อุดมคติ
5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากผลกระทบของปั ญหาที่เกิดจากการทุจริ ตโดยการขาดจริ ยธรรมของนักการเมืองที่นาเสนอในบทที่
ขอเสนอมาตรการในแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นรูปธรรม ดังนี ้
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5.2.1 การแก้ ไขทางด้ านการเมืองและการบริหาร จากการพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2550 ในหมวด
ที่ 13 ที่บญ
ั ญัติเกี่ยวกับจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ทาให้ มองได้ วา่ ในการควบคุมการใช้ อานาจของ
นักการเมืองนันไม่
้ ใช่เป็ นเพียงการควบคุมทางกฎหมายเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการควบคุมทางจริ ยธรรมด้ วย อย่างไรก็ดี
ต้ องส่งเสริ มให้ ประชาชนมีอานาจตรวจสอบนักการเมืองให้ มากยิ่งขึ ้น มีกระบวนการถอดถอน
(Impeachment)
นักการเมืองที่เข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้ในปั จจุบนั การถอดถอนนั กการเมืองที่มีพฤติกรรมส่อไปในทาง
ทุจริ ต กระทาผิดต่อตาแหน่งหน้ าที่ หรื อจงใจว่าใช้ อานาจที่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญนัน้ ต้ องผ่า นกระบวนการทางรัฐสภา
โดยให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสีข่ องจานวนสมาชิกที่มีอยูข่ องสภาผู้แทนราษฎร หรื อประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตังจ
้ านวนไม่น้อยกว่าห้ าหมื่นคนมีสทิ ธิเข้ าชื่อร้ องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ วฒ
ุ ิสภามีมติถอดถอน 35 ซึง่ จะเห็น
ว่าเป็ นเรื่ องค่อนข้ างยากสาหรับประชาชนในการที่จะร่วมกันยื่นถอดถอนนักการเมือง จึงเปรี ยบเสมือนจุดอ่อนของการ
มีอานาจของประชาชนในการตรวจสอบนักการเมือง ทังนี
้ ้ จึงต้ องแก้ ไขให้ ลดจานวนประชาชนที่สามารถยื่น
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ถอดถอนเหลือจานวนเพียงสองหมื่นคน ซึ่งจะทาให้ การตรวจสอบและถอดถอนทาได้ ง่ายขึน้
นอกจากนัน้
พรรคการเมืองต้ องสร้ างระบบกลัน่ กรองนักการเมืองที่มีจริ ยธรรม ส่วนในทางการบริ หารนัน้ ต้ องมีการกาหนด
หลักเกณฑ์ในการใช้ หลักธรรมาภิบาล รวม ทังหลั
้ กจริ ยธรรมและคุณธรรมในการบริ หารบ้ านเมือง มีการสร้ างค่านิยม
ความมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.2.2 การแก้ ไขด้ านสังคมและเศรษฐกิจ สังคมจะต้ องส่งเสริ มบทบาทขององค์กรภาคประชาชนและการ
ให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบนักการเมืองมากขึ ้น การให้ อิสระแก่สอื่ มว
ลชนในการทาหน้ าที่ตรวจสอบ
นักการเมือง การจัดตังองค์
้ กรเพื่อต่อต้ านนักการเมืองที่ไม่มีจริ ยธรรมแต่สง่ เสริ มนักการเมืองที่ดี ส่วนในด้ านเศรษฐกิจ
ต้ องปลูกจิตสานึกในการครองตนแบบพอเพียง ลดจิตสานึกด้ านวัตถุนิยม
5.2.3 การแก้ ไขด้ านการศึกษา ควรมีการปฏิรูปหลักสูตรการศึ กษาที่มงุ่ ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ประชาชนที่เน้ นจริ ยธรรมและคุณธรรมให้ มากขึ ้น การเรี ยนการสอนต้ องมุง่ ส่งเสริ มจริ ยธรรมและคุณธรรมแก่นกั เรี ยน
นักศึกษา สร้ างระบบความซื่อสัตย์โดยผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนด้ วยการแทรกเนื ้อหาเกี่ยวกับจริ ยธรรม
ลงในหลักสูตร นอกจากนันเห็
้ นควรให้ มีการจัดตัง้ สถาบันฝึ กอบรมนักการเมือง ขึ ้นมาอย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อทา
หน้ าที่ให้ ความรู้และพัฒนานักการเมืองให้ มีจริ ยธรรม ทังนี
้ ้เห็นว่า สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่ งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ สามารถ
ริเริ่มให้ มีการฝึ กอบรมนักการเมืองได้ หรือจะร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่น ๆ เช่ น สถาบันพระปกเกล้ า และ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ดาเนินการก็ได้ แต่ ขณะนีย้ งั ไม่ มีการดาเนินการแต่ อย่ างใด
5.2.4 การแก้ ไขด้ านกฎหมาย การที่นกั การเมืองขาดจริ ยธรรมและเข้ ามามีอา นาจในการบริ หารราชการ
ทาให้ เกิดปั ญหาเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ดังนันจึ
้ งเห็นว่า ควรมีกฎหมายว่ าด้ วยการป้องกันการกระทาที่มี
ลักษณะเป็ นผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Anti-Conflict of Interests Act) และควรมีการแก้ ไขประมวลจริยธรรม
ของข้ าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ให้ มีบทลงโทษ ที่รุนแรง รวมถึงการถอดถอนการเป็ นสมาชิกภาพ
ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามประมวลจริยธรรมของข้ าราชการการเมือง พ .ศ. 2551 ยังขาดความชัดเจน
ในเรื่องนี ้ เพราะระบุเพียงให้ มีการลงโทษตามความร้ ายแรงแห่งการกระทา
ซึง่ ในทางปฏิบตั ิอาจไม่เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของประมวลจริ ยธรรมดังก ล่าว ทังนี
้ ้ เพราะตามระเบียบดังกล่าวกาหนดให้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
มีหน้ าที่กากับดูแลและกรณีพบว่ามีความผิดตามระเบียบให้ ลงโทษตามความร้ ายแรงแห่งการกระทาจึงไม่มีความ
ชัดเจน ของระดับการลงโทษ และอาจมีการช่วยเหลือ ผ่อนปรน หรื อเลือกปฏิบตั ิได้ ดังนันจึ
้ งต้ องแก้ ไขร ะเบียบดังกล่าว
ให้ ระบุประเภทความร้ ายแรงของการกระทาผิด และกาหนดมาตรการลงโทษที่ชดั เจน
5.2.5 การแก้ ไขด้ านอื่น ๆ นอกจากนันแนวทางแก้
้
ไขปั ญหาการทุจริ ตเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อนอันเกิดจาก
การขาดจริ ยธรรมของนักการเมืองแล้ ว ควรที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกา
รทุจริ ตแห่งชาติ
จะพัฒนาให้ เป็ นองค์กรที่มีความเข้ มแข็ง เช่นเดียวกับองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของสิงคโปร์ (Corruption
Practice Investigation Bureau – CPIB) ที่มีการดาเนินงานอย่างรวดเร็ ว มีอานาจการจั บกุม และการลงโทษผู้กระทา
ทุจริ ตที่รุนแรง ทังนี
้ ้ โดยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร (Capacity Building Plan) ซึง่ ประกอบด้ วยการปรับโครงสร้ าง
ให้ มีความคล่องตัว การพัฒนาทักษะของบุคลากรตามสายงานหลัก (Core Competency Development) การร่วมมือ
ทางวิชาการ (Technical Cooperation) กับองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตต่างชาติที่ มีศกั ยภาพ เช่น

CPIB ของสิงคโปร์ IACA ของฮ่องกง ในการจัดองค์ความรู้ การขอความร่วมมือในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ การฝึ กอบรม
ซึง่ จะทาให้ การปฏิบตั ิงานของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อเสนอที่เป็ นรูปธรรมในการแก้ ไขปั ญหานี ้ สิ่งที่สามารถดาเนินการต่ อไปได้
1. การจัดตัง้ สถาบันฝึ กอบรมนักการเมือง โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ และสถาบันพระปกเกล้ า หรื อให้ สถาบันการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริ ตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์ ของสานักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติจดั หลักสูตรฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมของนักการเมือง
2. จัดทาแผนพัฒนาองค์ กร ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาทักษะของบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กา รต่อต้ านการทุจริ ตของประเทศที่มี
ชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับในด้ านนี ้
----------------------------------------------------------------------------------
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