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 ปญหา “การทุจริต” “การคอรรัปชั่น” หรือ “การฉอราษฎรบังหลวง” นั้นถือไดวาเปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ไดฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนานและเปนปญหาเรื้อรังที่ยาก
จะแกไข เนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทย มีลักษณะ
ที่เอื้ออํานวยตอการทุจริตในทุกรูปแบบ กลาวคือ โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยเปนระบบทุนนิยม 
ประชาชนตกอยูภายใตอิทธิพลของกระแสบริโภคนิยม ระบบเศรษฐกิจของประเทศถูกผูกขาดโดย
กลุมนายทุนขนาดใหญ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมเปนระบบอุปถัมภท่ียอมรับในระบบ
อาํนาจนยิม ประชาชนยดึมัน่ในคานยิมทีย่กยองและเกรงกลวัผูมอีาํนาจ มตีาํแหนง มยีศถาบรรดาศกัดิ์ 
ในขณะที่ผูมีอํานาจหรือมีตําแหนงหนาที่ราชการก็ใหการยกยองสรรเสริญคนท่ีมีฐานะรํ่ารวยมากกวา
คนทีท่าํด ีมคีวามซือ่สตัย สจุรติ สวนโครงสรางทางการเมอืงของไทยกไ็ดถกูครอบงาํดวยอทิธพิลของ
นักธุรกิจการเมืองและนกัเลือกตั้งมาโดยตลอด กลุมนักการเมืองเหลานี้มุงที่จะใชอํานาจเงิน อิทธิพล
ทางการเมือง และการแจกจายผลประโยชนเพื่อซ้ือคะแนนเสียงจากประชาชน ดวยวิธีการจับมือ
กับกลุมผลประโยชนที่เปนนักลงทุนขนาดใหญ ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนแกพรรคการเมือง 
มีการใชกลยุทธรณรงคโฆษณาหาเสียง โดยนําเสนอนโยบายใหรัฐลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญหรือนโยบายที่ตองใชงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล เพื่อแจกจายทรัพยสินและ
ผลประโยชนตาง ๆ  ใหแกประชาชนในระดบัฐานลางของสงัคมหรอืระดบัรากหญา เพือ่สรางความนยิม
ชมชอบใหแกประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้งและเพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง 

 ๑จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการจัด “การสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย” ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.

“หลักการ แนวคิดและการจัดทํา
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

การอภิปราย เรื่อง
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

จุลนิติ

 เมื่อพรรคการเมืองไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง และไดเปนรัฐบาลบริหารประเทศ กลุมทุนธุรกิจ
การเมืองและกลุมนกัลงทุนในธุรกิจกอสรางขนาดใหญจะพยายามใชอาํนาจเงินสนับสนุนผูดาํรงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูดํารงตําแหนง
ทางการเมอืงอ่ืน รวมทัง้พรรคการเมอืงใหผลกัดนัการจัดทาํแผนงานและโครงการลงทนุขนาดใหญทีร่ฐั
ตองใชจายงบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาล (Mega Project) มีการล็อคสเปคเพื่อใหกลุมทุน
ธรุกจิการเมอืงไดไปซึง่สมัปทานหรอืการผกูขาดตดัตอนในการกอสรางโครงการขนาดใหญดงักลาว และ
มกีารดาํเนนินโยบายของรฐัเพือ่สนองความตองการของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองทีมุ่งเอือ้ประโยชน
ใหแกกลุมทุนธุรกิจการเมือง เครือญาติและพวกพอง หากฝายการเมืองพบวามีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่มีขอความเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามโครงการและนโยบายดังกลาว 
ฝายการเมืองจะเขาแทรกแซงและครอบงําฝายขาราชการประจํา ฝายนติบิญัญตั ิและองคกรตรวจสอบ
ทางการเมือง ดวยวธิกีารเรงรบีทาํการแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรี
เสียใหมโดยเร็ว เพื่อใหเอื้อประโยชนแกกลุมทุนธุรกิจการเมือง เครือญาติและพวกพอง ซึ่งลักษณะ
การดําเนินการของคณะรัฐมนตรีหรือผูดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดงักลาว นกัวชิาการ
เรียกวา “การคอรรัปชั่นระดับนโยบาย” หรือ “การทุจริตเชิงนโยบาย” (Policy Corruption)๒

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย
ใหแพรหลายในกลุมบุคคลเปาหมาย รวมทั้งเพื่อใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อประสาน
ความรวมมือขององคกรและหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการนาํมาตรการปองกันการทจุรติเชงินโยบายไปสู
การปฏิบตัไิดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรปูธรรม สาํนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ จึงไดจัดใหมี “การสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ขึ้น 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไดเปนประธานในพิธีและกลาวเปดการสัมมนา โดยมี นายปานเทพ  
กลาณรงคราญ  ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กลาวตอนรับ และ
มีการบรรยายพิเศษในหัวขอ “บทบาทของผูตรวจการแผนดินในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” โดย นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ ประธานผูตรวจการแผนดิน
รวมท้ังการอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ และนายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นายแพทยพลเดช ปนประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 
และดร. อุทิศ ขาวเธียร ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูดําเนินรายการ

 ๒สํานักมาตรการปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช., “สรุปสาระสําคัญของมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”, 
เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย, หนา ๑๓.
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 สําหรับเรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” นั้น
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ศาสตราจารย (พเิศษ) วชิา มหาคุณ กรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกลาววา จากขอมูล
การจดัอนัดับ “ดชันภีาพลกัษณคอรรปัชัน่” (Corruption 
Perception Index : CPI)๓ โดยองคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาต ิ(Transparency International หรอื TI) ทัง้ ๑๘๐ 
ประเทศทั่วโลก พบวากลุมประเทศที่มีการคอรรัปชั่นนอย
หรือมีความโปรงใสตรวจสอบไดคอนขางสูงคือ ประเทศใน
กลุมยโุรป โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศท่ีมคีาความโปรงใส
สูงสุดในโลกมีคะแนน ๙.๖ คะแนน เทากนั ๓ ประเทศ คือ 
ฟนแลนด ไอซแลนด และนิวซีแลนด รองลงมาไดแก 
เดนมารก สิงคโปร สวีเดน และสวิตเซอรแลนด สวนการ
จัดอันดับในระดับทวีปเอเชียนั้น สิงคโปร เปนประเทศมีคะแนนสูงสุด ๙.๔ คะแนน และเปนอันดับ
ที่ ๕ ของโลก รองลงมาคือ ฮองกง และญี่ปุน สําหรับประเทศไทย มีคะแนนคาความโปรงใสโดยเฉล่ีย
อยูที่ ๓.๔ - ๓.๕ คะแนน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดอยูในอันดับที่ ๙๓ จาก ๑๘๐ ประเทศ ซึ่งคาดัชนี
ดังกลาวถือวายังมีปญหาการคอรรัปชั่นที่คอนขางมาก
 เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “คอรรัปชั่น” ตาม Black Law Dictionary หมายถึง 
“การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทําที่ชั่วชาและฉอโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
กฎหมาย รวมท้ังการกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่และสิทธิของผูอ่ืน นอกจากน้ี ยังหมายถึงการท่ี
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนไววางใจกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการโดยการรับหรือยอมรับ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น” ซึ่งคํานิยามดังกลาวช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูที่มีตําแหนงหนาท่ี
จะกระทําการที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมไมไดโดยเด็ดขาด 
กลาวคือ นักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมวาจะระดับใดก็ตาม เมื่อมาดํารงตําแหนงที่ประชาชน
ไวเนื้อเช่ือใจแลวก็ตองถือประโยชนของสวนรวมเปนหลัก จะถือเอาประโยชนสวนตนมาเปนหลัก
แลวทําลายประโยชนสวนรวมไมได มิฉะนั้น ยอมถือวาเปนการคอรรัปชั่น ดังนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดใหบรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวด ๙ วาดวยการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (มาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๓) ใหถือเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซึ่งสงผลใหผู ที่กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

 ๓“ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น” หรือ CPI นั้น มีคาคะแนนเริ่มตั้งแต ๐ ถึง ๑๐ โดย ๐ คะแนนเปนคาคะแนนตํ่าสุด หมายถึง 
เกิดการคอรรัปชั่นสูงสุด สวน ๑๐ คะแนนเปนคะแนนตํ่าสุด หมายถึง มีภาพลักษณคอรรัปชั่นนอยท่ีสุดหรือมีความโปรงใสสูงสุด 
ดังนั้น คาดัชนียิ่งสูง แปลวาการคอรรัปชั่นยิ่งตํ่า.
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

จุลนิติ

ไมเพียงแตจะถูกถอดถอนออกจากตําแหนงเทานั้น แตยังอาจจะถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป 
หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับอีกดวย 
 ตามประมวลกฎหมายอาญาใหนิยามของคาํวา “โดยทจุรติ” หมายความวา เพือ่แสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บญัญตัวิา “ทจุรติตอหนาที”่ หมายความวา ปฏิบตัหิรือละเวนการปฏิบตัอิยางใดในตําแหนงหรือหนาที ่
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเช่ือวามีตําแหนงหรือหนาที่
ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
 จากนิยามความหมายของคําวา “คอรรัปชั่น” “โดยทุจริต” และคําวา “ทุจริตตอหนาที่” 
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวามีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยตางใหความสําคัญกับ “การแสวงหา
ประโยชนสวนตน” ซึ่งประโยชนสวนตนนั้นไมจําเปนตองเปนทรัพยสินหรือเงินทองเสมอไป แตเมื่อ
มกีารใชอาํนาจหนาท่ีทีเ่ปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมแลวก็ถอืเปนท่ีมา
ของการคอรรัปชั่นในที่สุด
 โดยสภาพปญหาการคอรรัปช่ันในสังคมไทยน้ัน เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมที่มีโครงสราง 
“ความสัมพันธในระบบอุปถัมภ” (Patron-Client Relationship) ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง 
(Vertical Relationship) คือ มีความไมเทาเทียมกันระหวางผูอยูในฐานะสูงกับผูอยูในฐานะตํ่า 
โดย “ผู อยู ในฐานะตํ่าหรือผู อยู ใตการอุปถัมภ” จะยอมทําทุกอยางตามที่ผู อุปถัมภตองการ 
สวน “ผูอยูในฐานะสูงหรือผูอุปถัมภ”จะทําทุกอยางใหเกิดการยอมรับเพื่อสรางบุญคุณแกผูอยูใต
การอุปถัมภ ดังนั้น “ระบบอุปถัมภ” จึงมีสวนสนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชั่น เพราะการพ่ึงพาอาศัย
และชวยเหลือกันกอใหเกิดความเปนพวกพอง และเอ้ือประโยชนแกกันแมวาจะผิดกฎหมายหรือ
ผดิศลีธรรม นอกจากนีย้ังยากแกการตรวจสอบดวย โดย “ระบบอุปถัมภ” นั้นจะตรงกันขามกับ 
“ระบบคุณธรรม” (Merit System) ซึ่งเปนการยึดถือความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนหลัก
 สําหรับ “การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย” (Corruption in policy) และ “ผลประโยชนทับซอน” 
(Conflict of interest) ถอืเปนคอรรปัชัน่รปูแบบใหมของสงัคมไทยปจจบุนั โดยเปนการคอรรปัชัน่
ที่บางครั้งถูกกฎหมาย แตผิดหลักผลประโยชนของสาธารณะ ผิดหลักจริยธรรมในการกําหนดและ
ดาํเนินนโยบายสาธารณะ เปนการเบียดบังประชาชน เอาเปรียบผูบรโิภค โดยใชเงือ่นไขทางการเมือง
เพือ่เอือ้ประโยชนแกกลุมบคุคลกอใหเกดิความเสยีหายแกสงัคมอยางมหาศาล คอรรปัชัน่ในปจจบุนั
จึงเปนกรณีที่ผิดทั้งจริยธรรมและผิดกฎหมายดวยในขณะเดียวกัน
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 อนึ่ง หากยอนกลับไปพิจารณารูปแบบและวิวัฒนาการของการคอรรัปชั่น ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันอาจแบงออกได ดังนี้

  การฉอราษฎรบงัหลวง เปนการคอรรปัชัน่ของขาราชการประจําโดยใชอํานาจรฐัเพือ่ผลประโยชน
ทางการเงิน

  การคอรรปัชัน่ระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ เปนการคอรรปัชัน่ของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง
โดยใชอํานาจและหนาที่ในตําแหนงเพื่อผลประโยชนทางการเงิน หรือทางการเมือง

  การคอรรปัชัน่เชงินโยบาย เปนการคอรรปัชัน่ในภาครฐั โดยไดรบัการผลกัดนัจากกลุมธรุกจิ
ทางการเมือง (money politic) มีลักษณะเปนเครือขายโยงใย ซึ่งมีทั้งอํานาจรัฐและอํานาจเงินทุน 
โดยกาํหนดนโยบายท่ีอางวาเพือ่ใหเกดิประโยชนแกประชาชน แตแทจรงิกลบัตกอยูในมอืของกลุมบคุคล
ผูกําหนดนโยบายและพวกพอง มีความสลับซับซอนเขาใจยากทําใหจับไมไดไลไมทัน

  ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนการ
กระทาํของบคุคลไมวาเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ขาราชการประจาํ บรษัิทเอกชน หรอืผูบรหิาร
มีผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่หรือการตัดสินใจในตําแหนงที่รับผิดชอบ
ซึ่งสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม โดยพฤติกรรมของผลประโยชนทับซอนที่กระทบอยางรุนแรง
ตอสังคมไทย ไดแก
  (๑) ทําธุรกิจกับตนเอง (self-dealing) โดยการใชอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ 
    โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง
  (๒) นําโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกตั้งของตน
  (๓) ใชอํานาจในการตรากฎหมายเพ่ือเอื้อประโยชนใหธุรกิจของตน
  (๔) ใชอํานาจหนาที่แทรกแซงการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ
  (๕) หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายผานตลาดหลักทรัพย ใชอํานาจแตงตั้งถอดถอน
    ผูบริหารหนวยงาน หรือองคกรอิสระ
  (๖) จัดตั้งบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเพื่อนําเงินของรัฐวิสาหกิจไปลงทุน
  (๗) เมื่อออกจากตําแหนงสาธารณะแลว ไปทํางานใหกับภาคธุรกิจเอกชนที่เคยอยูภายใต
    กํากับดูแลของตน
  (๘) กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษที่สงผลกระทบตอการ
    ตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชนสาธารณะ
  (๙) ใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ อันเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งซึ่งเปนบุคคลภายนอก
  (๑๐) ใชอิทธิพลสวนตัวเพื่อกระทําการใดๆ ใหแกเครือญาติที่เกี่ยวของกับผลประโยชนนั้น
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

จุลนิติ

 ซึ่งการคอรรัปชั่นในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาว เมื่อพิจาณาแลวมีความเห็นวามีปญหาและที่มา 
รวมทั้งแนวทางในการแกไข ดังนี้
 ๑.  ปญหาการบงัคบัใชกฎหมาย มทีีม่าจากการไมสามารถบงัคบัใชไดจรงิ และขาดความชดัเจน
ในนโยบายของการบังคับใชและการใชอํานาจตามกฎหมาย โดยแนวทางในการแกไขคือ ปรับปรุง
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนานโยบายการใชอํานาจตามกฎหมายใหสามารถบังคับใชไดจริง
 ๒.  ปญหาการใชอาํนาจในทางท่ีผดิของเจาหนาทีร่ฐั มทีีม่าจากการขาดการตรวจสอบตดิตามผล 
และขาดคูมือหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ โดยแนวทางในการแกไขคือ จัดใหมีระบบตรวจสอบ 
และสรางความรูความเขาใจ รวมทั้งจัดทําคูมือหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ใหชัดเจน
 ๓. ปญหาระบบงานลาชา มทีีม่าจากการขาดประสทิธภิาพและมขีัน้ตอนในการดาํเนนิงานทีเ่กนิ
ความจําเปน โดยแนวทางในการแกไขคือ ตัดขั้นตอนการทํางานใหกระชับและรวดเร็ว รวมทั้งกําหนด
ใหมีผูประเมินผลการทํางานดวย
 ๔. ปญหาการร่ัวไหลของขอมลูในหนวยงานของรัฐ มทีีม่าจากการขาดมาตรการในการควบคมุ
ขอมูล ซึ่งแนวทางในการแกไขคือ มีมาตรการในการควบคุมขอมูลลับ
 ๕. ปญหาประชาชนขาดความตระหนักรูในสทิธแิละหนาทีข่องตน มทีีม่าจากการขาดนโยบาย
หรือหลักกฎหมายท่ีเพียงพอและเหมาะสมในเร่ืองสิทธิและหนาท่ี ซึ่งแนวทางในการแกไขคือ จัดใหมี
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

 แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากการดําเนินการแกไขปญหาคอรรัปชั่นโดยมาตรการทางกฎหมาย
แตเพียงอยางเดียวเทานั้นซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการแกไขแบบปกติหรือธรรมดาอาจจะยังไมไดผล 
จึงเห็นสมควรใหมกีารปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั่นแบบบูรณาการ โดยมาตรการดังนี้
 ๑.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบคุคล ตัง้แตเดก็ เยาวชน และผูใหญทกุระดับ ในทุกภาคสวน
ของสังคม
 ๒. กําหนดกฎหมาย และประมวลจริยธรรมที่ครอบคลุมการทํางานของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
 ๓. จัดตั้งองคกรอิสระที่ทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามคอรรัปชั่นอยางมีประสิทธิภาพ
เต็มรูปแบบ ตั้งแตกระบวนการไตสวนขององคกรอิสระ การใชดุลพินิจของอัยการ และการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล
 ๔. กําหนดนโยบายทางสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชั่น 
เชน รวมในการแจงเบาะแสเมื่อพบเห็นขอมูลการคอรรัปชั่น
 ๕. บริหารจัดการองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนในแบบธรรมาภิบาล (Good Government) 
เพื่อใหโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งระบบ ทุกขั้นตอน

 สุดทายไดยกตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสําเร็จในการแกไขวิกฤติปญหา
คอรรัปช่ันเปนลําดับ ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาเปนตัวอยางได กลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดดําเนินการขับเคล่ือนขบวนการตอตานการใชระบบอุปถัมภอยางเปนวิถีชีวิตและการปกครอง
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ของประเทศ เพื่อนําไปสูการปกครองดวยระบบคุณธรรมจริยธรรม โดยใชรูปแบบการดํารงชีวิต
ดวยหลักเหตุผลและหลักทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชงานศึกษาวิจัยเปนหลักนํา
แทนการใชกระแสสงัคมหรอืการคดิเอาเองตามอาํเภอใจ รวมทัง้ใหโอกาสแกผูรวมกระทาํผดิคอรรปัชัน่ 
ในการกลับตัวกลับใจมาเปนพยานเพื่อลงโทษผูกระทําผิดซึ่งเปนผูวางแผน ในลักษณะกันไวเปนพยาน 
ตลอดจนการจัดการบริหารรัฐ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง โดยเฉพาะกระบวนการถอดถอนจากตําแหนง (impeachment) และการลงโทษ

 นายแพทย พลเดช ปนประทีป  เลขาธิการสถาบัน
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา ได แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความหมาย ปจจยัหรอืสาเหตุ และปญหา รวมทัง้กระบวนการ
และข้ันตอนของการทุจริตเชิงนโยบาย ตลอดจนหลักคิด
ในการดําเนินแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้

 ๑.  ความหมายของการทุจริตเชิงนโยบาย
  คําวา “ทุจริตเชิงนโยบาย” ตามความหมาย
โดยทั่ว ๆ ไปแลวหมายถึง การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
หรอืเปนเรือ่งการกระทําทีเ่ปนการขัดกนัระหวางผลประโยชน
ซึง่กอใหเกดิความเสียหายแกสวนรวม แตสาํหรับความหมาย
ตามท่ีนักวิชาการไดกลาวไวนั้น๔ ไดแก การทุจริตที่กระทําโดยใชอํานาจรัฐของรัฐบาลและรัฐมนตรี
เทานั้น กลาวคือ ในการบริหารประเทศ ฝายบริหารซึ่งประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งมีอํานาจบริหารตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดไวไดใชอํานาจนั้นไปในทางทุจริต เชน 
การออกมตคิณะรฐัมนตร ีและการเสนอกฎหมาย ทัง้พระราชบญัญตั ิพระราชกาํหนด พระราชกฤษฎกีา 
หรือระเบียบตาง ๆ ตลอดจนการดําเนินการตามขอตกลงหรือกําหนดทิศทางระหวางประเทศ 
ซึ่งโดยผิวเผินแลวก็จะมองวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยทั่วไป แตไมอาจทราบไดวามีเจตนา
แอบแฝงทีเ่ปนการกระทําไปในทางท่ีเปนการเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองอนัเปนการทจุรติหรอืไม

 ๒.  ปจจัยหรือสาเหตุ และปญหาที่กอใหเกดิการทุจริตเชิงนโยบาย
  การเกดิปญหาทจุรติโดยทัว่ไปและทจุรติเชงินโยบาย มปีจจยัหรอืสาเหตตุาง ๆ  ทีส่าํคญั ดงันี้ 
  ๑. เรื่องของจิตสํานึกและวิถีชีวิตของคนไทย โดยเรามักจะยอมจํานนหรือนิยมชมชอบ
กับระบบอุปถัมภ รวมทั้งยังนิ่งเฉยกับความไมเปนธรรมที่เปนอยูในสังคม ตลอดจนนิยมแกไขปญหา
ดวยวิธีการที่ผิวเผินหรืองาย ๆ และใชความรุนแรงในการแกไขปญหาอีกดวย 
  ๒. กระแสบริโภคนิยมและโลกาภิวัตน เน่ืองจากกระแสบริโภคนิยมและโลกาภิวัตน
เปนสิ่งที่เราไมอาจหลีกเล่ียงได ดังนั้น จึงตองยอมรับและทราบวาสิ่งตาง ๆ เหลาน้ียอมสงผลตอ
การกระทําที่มีการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายดวย 

 ๔ผูพูดกลาวถึง รองศาสตราจารย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ  คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
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จุลนิติ

  ๓. ระบบเศรษฐกิจผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรม
  ๔. เรื่องของการเมืองที่ยังไมมีวุฒิภาวะเปนปจจัยสําคัญ
  ๕.  ระบบราชการท่ีขาดประสิทธิภาพ
  ๖. ระบบสังคมที่เหลื่อมลํ้าและมีความไมเปนธรรมสูง 
 นอกจากปจจยัหรอืสาเหตุทีก่อใหเกิดการทจุรติโดยทัว่ไปและทจุรติเชงินโยบายดงักลาวขางตนแลว
ยังมีปญหาในประการตาง ๆ ที่นํามาสูการทุจริตโดยทั่วไปและทุจริตเชิงนโยบายดวย ไดแก
  ๑.  ปญหาความออนแอของสังคมไทย เชน ครอบครัวแยกทางกัน หรือคนในชุมชน/สังคม 
แตกสลายกัน เปนตน 
  ๒.  ปญหาวาดวยคุณภาพและคุณธรรมของนักการเมือง
  ๓.  ปญหาความเส่ือมโทรมของภาคราชการ
  ๔.  ปญหากลโกงทางเทคโนโลยี และกลโกงของภาคธุรกิจ ซึ่งยากที่จะตามทัน
  ๕.  ปญหาศักยภาพและคุณภาพของกลไกตรวจสอบ
  ๖.  ปญหาประสิทธิภาพของฝายตุลาการ

 ๓. กระบวนการและขั้นตอนของการทุจริตเชิงนโยบาย
  กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ อาจแบงออกไดเปน ๖ ขั้นตอน
โดยการทุจริตเชิงนโยบายนั้นมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ และขั้นตอนที่ ๔ กลาวคือ 
  ขั้นตอนที่ ๑  คือขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย 
  ขั้นตอนที่ ๒  คือขั้นตอนการพัฒนานโยบาย เมื่อริเริ่มนโยบายแลวก็ไปสูขั้นตอนของการ
พัฒนานโยบาย ซึ่งการพัฒนานโยบายนั้นเปนการนํานโยบายมากําหนดรายละเอียด ในขั้นตอนนี้
จึงจําเปนตองดําเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา (consultant) ตองใชความรู ใชนักวิชาการ นักวิชาชีพ 
หรือนักบริหารจัดการเพื่อรวมกันออกแบบในรายละเอียดตอไป ดังนั้น บริษัทตาง ๆ ก็จะเขามามีสวน
เกี่ยวของในขั้นตอนน้ี โดยหากประสงคจะใหบริษัทใดเปนผูดําเนินการแลวก็อาจจะมีการล็อกสเปค
เพื่อใหตรงตามคุณสมบัติของบริษัทที่เราตองการก็ได
  ขั้นตอนที่ ๓  คอืขัน้ตอนการตัดสนิใจนโยบาย ขัน้ตอนน้ีเฉพาะคณะรัฐมนตรีเทานัน้ทีจ่ะเปน
ผูมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจน้ันอาจจะมิไดดําเนินการในคณะรัฐมนตรีก็ได แตอยางไรก็ตาม 
หากจะมกีารไปตดัสินใจกนัขางนอก สดุทายแลวกต็องนาํมาเขาทีป่ระชมุเพือ่ออกเปนมตคิณะรฐัมนตรี
ตอไป 
  ขัน้ตอนที ่ ๔  คือขั้นตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เมื่อมีการตัดสินใจนโยบายแลว
ขัน้ตอนตอมาคือ การดําเนินการตามนโยบาย/โครงการตาง ๆ โดยขั้นตอนนี้จะมีผูที่เขามาเกี่ยวของ
เปนจํานวนมากซึ่งกอใหเกิดการทุจริตในเรื่องตาง ๆ ตามมานั่นเอง
  ขั้นตอนที่ ๕  คือขั้นตอนการประเมินนโยบาย การประเมินนโยบายเปนการนําหลักวิชาการ
มาวิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบของนโยบายเพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ขั้นตอนที่ ๖  คอืขัน้ตอนการทบทวนนโยบาย เมือ่ผลการประเมนินโยบายระบวุาจะตองแกไข
ปรับปรุง หรือดําเนินการตามเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายไดบรรลุผลสําเร็จแลว ก็ตองมี
การพิจารณาทบทวนวาสมควรยุตินโยบาย หรือดําเนินนโยบายตอไป หรือไม อยางไร

 ๔. หลักคิดในการดําเนินแนวทางแกไขปญหาทุจริตเชิงนโยบาย
  เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายไมสามารถแกไขไดโดยดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
แตเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ แตจะสําเรจ็ไดตองอาศยัแนวทางตาง ๆ ประกอบกัน ทัง้นีต้ามหลกัคดิตาง ๆ ดังนี้
  ๑. ไมควรหาแพะรับบาป หรือโยนกลองโทษกันไปโทษกันมา แตควรรวมมือกันแกไขปญหา 
  ๒. ควรอาศัยบทบาทพลงัทางสงัคมเขามาเปนตวัเสรมิประสทิธภิาพการทาํงานของทกุภาคสวน
  ๓. เนื่องจากท่ีผานมา เรามักเนนแกไขปญหาดวยการแกไขกฎหมายหรือตรากฎหมายข้ึน
ใชบังคับใหม อันเปนการพยายามหาเครื่องมือใหม ๆ อยูรํ่าไป ซึ่งเทากับเปนการโทษวาเครื่องมือเกา
นั้นไมดี และอาจกอใหเกิดความโนมเอียงได ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนหลักคิดดังกลาวนี้เสียใหม
    ๔. เนือ่งจากวาทจุรติเชิงนโยบาย เปนเร่ืองท่ีมคีวามเก่ียวพันซบัซอนกับผลประโยชนทางธุรกจิ
มหาศาล ดงันัน้ มาตรการทีส่ามารถแกไขปญหาได ควรเปนมาตรการทีผ่สมผสานกนัระหวางมาตรการ
ในทางกฎหมาย มาตรการในทางสังคม และมาตรการในทางการเมือง รวมทัง้มาตรการในทางเศรษฐกิจ
ควบคูกันไป 
  ๕. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานแบบสนธิกําลังกัน ไมวาจะเปนการสนธิกําลังกัน
ระหวางองคกรอิสระกับองคกรอิสระดวยกันเอง หรือระหวางองคกรอิสระกับภาคประชาสังคม หรือ
เครือขายภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน และภาคธุรกิจดวย

 นายประสาท พงษศิวาภัย  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิไดกลาวถึง
ความหมายของการทุจริตเชิงนโยบายวา แนวคิดเก่ียวกับความหมายของคําวา “การทจุรติเชงินโยบาย” 
นั้น นักวิชาการทั้งในและตางประเทศไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย และเมื่อพจิารณาแลวพบวา
มคีวามหมายในแนวทางเดียวกนั กลาวคอื
 - ผูกระทาํการทจุริต คอื ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงทีม่อีาํนาจหนาท่ีในการกาํหนดนโยบาย
สาธารณะซึ่งมีทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน โดยใน “ระดับประเทศ” คือ คณะรัฐมนตรี
หรือผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สวน “ระดับทองถ่ิน” คือ ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน
และผูชวยผูบรหิารทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา องคการบรหิาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล)
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จุลนิติ

 -  เปนการใชอาํนาจสูงสดุของรัฐตามรัฐธรรมนูญในการบริหารราชการแผนดินหรือการบริหาร
ราชการเพือ่ประโยชนของประชาชน โดยมเีจตนาพเิศษเพือ่เอือ้ประโยชนใหแกตนเอง กลุมทนุธุรกจิ 
เครือญาติ หรือพวกพอง “ระดับประเทศ” เชน การตรากฎหมาย (พระราชกําหนด) ยกเลิกหรือ
แกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี “ระดับทองถิ่น” เชน การกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังของผูบริหารทองถิ่น

 -  ผลของการกระทาํดงักลาว กอใหเกดิผลเสยีหายอยางรายแรงแกประเทศ ทัง้ในดานเศรษฐกจิ 
สังคม การเมือง การปกครอง และคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับทองถิ่น 

 จากความหมายของการทุจริตเชิงนโยบายดังกลาวขางตน ประกอบกับอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ที่กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีในการ 
“เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ การกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรอืการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุตธิรรม๕ นัน้ คณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการทุจริตของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกเปน ๓ ขั้นตอน ไดแก
 ขั้นตอนที่ ๑  ตั้งแตกอนที่นักการเมืองจะเขาสูตําแหนงทางการเมือง คือ ขั้นตอนการเลือกตั้ง 
โดยศกึษาเพือ่คนหาแนวทางปองกนัมิใหนกัการเมอืงทองถิน่ นกัธรุกจิ และขาราชการรวมมอืกบัผูสมคัร
รับเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้ง
 ขั้นตอนที่ ๒  เปนขัน้ตอนท่ีนกัการเมืองเขาสูตาํแหนงทางการเมือง คอื เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี โดยศึกษาเพื่อคนหาแนวทางปองกันมิใหรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่
ในการบริหารราชการแผนดนิไมเปนไปตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ีหรือปองกนัมิใหรฐัมนตรี
ตรากฎหมาย (พระราชกําหนด) ยกเลิกหรอืแกไขเพิม่เตมิกฎหมาย ออกกฎ ขอบงัคบั หรอืมตคิณะรฐัมนตรี
ไมเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือหลักความชอบดวยกฎหมาย
 ขั้นตอนที่ ๓  เปนข้ันตอนท่ีรฐัมนตรีใชอาํนาจรัฐและอาํนาจทางการเมืองเขาไปแทรกแซงหรือ
ครอบงําการปฏิบตัหินาทีข่องฝายราชการประจาํ (ขาราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ) ฝายนติบิญัญตัิ 
(สภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา) และองคกรตรวจสอบทางการเมอืง (องคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ ไดแก 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจการแผนดิน) รวมทั้งองคกรและเครือขายภาคประชาชน 

 ๕โปรดดู มาตรา ๑๙ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.
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 เมือ่ไดแนวทางในการแกไขปญหาการทจุรติดงักลาวแลว คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ไดพิจารณาศึกษาสภาพปญหา และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังแนวทางแกไข
ปญหาทีผ่านมา ตลอดจนความคดิเหน็ตาง ๆ  มากาํหนดเปน “มาตรการปองกันการทุจรติเชิงนโยบาย” 
เพือ่เสนอแนะตอองคกรและหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก คณะรฐัมนตร ีรฐัสภา คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แหงชาติ และสภาพัฒนาการเมือง 
 โดย “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ดังกลาว ประกอบดวย ๓ กลุมมาตรการหลัก 
๑๒ กลุมมาตรการยอย ดังนี้

 กลุมมาตรการท่ี ๑ กลุมมาตรการปองกันและควบคุมกลุมทนุธรุกจิและขาราชการมิใหรวมมือ
กับนักการเมืองทุจริตการเลือกตั้ง ประกอบดวย มาตรการยอย ๓ มาตรการ ไดแก

 ๑.๑ มาตรการลงโทษทางการเมืองและทางแพงแกบุคคลที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูจางวาน
ของผูสมัครรับเลือกต้ังกระทําการทุจริตการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหตองมีการ
เลือกตั้งใหม
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ดังนี้
   (๑) ใหมีการลงโทษทางการเมืองดวยการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้แกนักการเมอืงทองถิน่ นกัธรุกจิ 
หัวคะแนน และขาราชการบางคนท่ีมีพฤติการณเปนตัวการรวม ผูใช หรือผูจางวานของผูสมัคร
รบัเลอืกตัง้กระทาํการฝาฝนกฎหมายเกีย่วกบัเลอืกตัง้ ซึง่มผีลทาํใหการเลอืกตัง้นัน้มไิดเปนไปโดยสจุรติ
และเที่ยงธรรม
   (๒) ใหมีการลงโทษทางแพงดวยการใหชดใชคาใชจายสาํหรบัการเลอืกตัง้ใหมแกนกัการเมอืง
ทองถิ่น นักธุรกิจ หัวคะแนน และขาราชการบางคนที่มีพฤติการณเปนตัวการรวม ผูใช หรือผูจางวาน
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมกับผูสมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
   (๓) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ โดย
กําหนดใหศาลฎีกาที่มีอํานาจพิจารณาคดีดังกลาว ดําเนินการออกคําสั่งใหผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตองชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังใหมไปพรอมกับคําตัดสินคดี เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ดําเนินการบังคับคดีไดอยางรวดเร็ว

 ๑.๒  มาตรการปองกันรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ใหความเปนรฐัมนตรแีละสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลง มใิหกลบัมาดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองเปนเวลา ๕ ป
   โดยมคีวามเหน็และขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลอืกตัง้” ใหมกีารพจิารณาแกไข
เพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา 
๒๖๗ โดยกําหนดบทลงโทษทางการเมืองแก “รฐัมนตร”ี หรือ “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร” ทีก่ระทาํการ
ทีเ่ปนการขดักนัแหงผลประโยชน และถกูศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉยัใหความเปนรฐัมนตรแีละสมาชกิภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เนื่องจากการกระทําการที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
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คือ กําหนดใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพนจากสมาชิกภาพในวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูน้ันตองหามมิให
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
แลวแตกรณี เปนเวลา ๕ ปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวย (นําแนวทางของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ มาปรับใช)

 ๑.๓  มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
   โดยมคีวามเหน็และขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลือกตัง้” เพือ่พจิารณาใหมคีาํสัง่
ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ทีเ่กีย่วของกบัการควบคุมและตรวจสอบแหลงทีม่าของเงินบรจิาค เชน กรมสรรพากร สาํนกังานตรวจเงิน
แผนดิน หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน รวมกันพิจารณา
กาํหนดมาตรการและวธิกีารควบคมุการไดรบัการบรจิาคของพรรคการเมอืงใหเปนไปโดยเปดเผย รวมถึง
การตรวจสอบความถูกตองของการบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

 กลุมมาตรการท่ี ๒ กลุมมาตรการปองกันผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมิใหปฏิบัติหนาท่ีในการ
บริหารราชการแผนดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการตรากฎหมาย ยกเลิก
หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเปนไปตามหลักนิติธรรม 
ประกอบดวย มาตรการยอย ๖ มาตรการ ไดแก

 ๒.๑ มาตรการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   โดยเสนอแนะตอ “ผูตรวจการแผนดิน” เพื่อพิจารณาใหมีการเสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองแกคณะรัฐมนตรี โดยใหแยกสวน
ของประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ออกจากประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมอืงอยางชดัเจน ทัง้นี ้สาระสาํคญัของประมวลจรยิธรรมผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
นั้นควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
   (๑) มาตรฐานทางจรยิธรรมตอตนเอง ตอการใชอาํนาจทางการบรหิาร และอาํนาจทางการเมอืง
ในฐานะที่เปนคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจฝายบริหารของอํานาจอธิปไตย
   (๒) ความสมัพนัธทางจรยิธรรมทางการบรหิารและทางการเมอืงของฝายบรหิาร (คณะรฐัมนตร)ี 
กบัองคกรทีใ่ชอาํนาจตามรัฐธรรมนญู ไดแก รฐัสภา (สภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภา) ศาล (ศาลรฐัธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดนิ คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ) 
และองคกรอืน่ตามรฐัธรรมนญู (องคกรอยัการ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาต ิและสภาทีป่รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
   (๓) ความสมัพนัธทางจรยิธรรมทางการบรหิารและทางการเมอืงขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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   (๔) ความสมัพนัธทางจรยิธรรมทางการบรหิารและทางการเมอืงตอประชาชนเจาของอาํนาจ
อธิปไตย
   (๕) มีกลไก และระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
   (๖) มีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําที่ชัดเจน

 ๒.๒ มาตรการเสรมิสรางความโปรงใสในการบงัคบัใชกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ๖

   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อขอใหกระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และหนวยงานทีเ่กีย่วของรวมกนัพจิารณามาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการบังคบัใชกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยออกกฎหมายลําดับรองในระดับ
กฎกระทรวง กําหนดรายละเอียดบทนิยามของคําวา “กิจการของรัฐ” และ “มูลคาโครงการ” 
ใหสอดคลองกบัดชันกีารเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและคาเงนิบาท รวมทัง้กาํหนดหลกัเกณฑการพจิารณา 
“โครงการใหม” กบั “โครงการท่ีมทีรัพยสินอยูแลว” ใหมีลักษณะท่ีแตกตางอยางชัดเจน นอกจากน้ี 
ควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
   (๑) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประสานงาน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีเพิ่มเติม
ในเรื่องการแกไขสัญญาในกรณีที่มีความจําเปน
   (๒) บทลงโทษแกผูฝาฝนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด โดยประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐและเอกชน
   (๓) การเปดเผยขอมูลการดําเนินการของโครงการ ตั้งแตเร่ิมเสนอโครงการ การคัดเลือก
โครงการ การติดตามประเมินผล และผลลัพธของโครงการ เพื่อใหสอดคลองกับหลักความคุมคา 
ความโปรงใส ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
    (๔) ควรใหมีหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําทางวิชาการแก
หนวยงานเจาของโครงการเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอโครงการเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายและเพ่ือปองกันผลประโยชนทบัซอนหรือการกระทําทีเ่ปนการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมของบริษัทที่ปรึกษาโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดวย

 ๒.๓ มาตรการพฒันาระบบกฎหมายวาดวยการจดัซือ้จัดจางและการบรหิารงานพสัดขุองรฐั
ใหเปนมาตรฐานกลาง
   โดยเสนอแนะตอ “คณะรัฐมนตรี” เพ่ือใหพัฒนากฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบรหิารงานพสัดขุองรฐัจากพระราชกฤษฎกีาเปน “พระราชบญัญตั”ิ โดยกาํหนดเปนกรอบการปฏบิตัิ
อยางกวาง ๆ  ใหเปนมาตรฐานกลางข้ันตํา่ เพ่ือใหสวนราชการ รฐัวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 ๖พระราชบญัญตัวิาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอืดาํเนนิการในกจิการของรฐั พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอือาจเรยีกวากฎหมายรวมทุน
ของรัฐและเอกชน.
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

จุลนิติ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองคการมหาชน สามารถนําหลักการของกฎหมาย
นี้ไปปรับใช โดยการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งภายในองคกรหรือหนวยราชการ
ดังกลาวของตนเองได ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย

 ๒.๔ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 
   โดยในกรณทีีม่ปีระเดน็ขอสงสยัเก่ียวกับการบรหิารราชการของผูดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรี
หรอืรฐัมนตรวีาเลอืกปฏบิตัอิยางไมเปนธรรมหรือมลีกัษณะแบบสองมาตรฐาน ในลกัษณะเอือ้ประโยชน
ใหแกตนเอง เครือญาติหรือพวกพรองอยางไมเปนธรรม คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายหนวยงาน
ทางกฎหมาย รวมกบัองคกรทางวชิาการหรอืองคกรทีม่คีวามเปนกลาง จดัใหมกีารชีแ้จงทาํความเขาใจ
กับประชาชน โดยเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงที่สามารถเปดเผยได และอธิบายหลักการใชอํานาจรัฐ 
หลกันติิธรรมและหลกัคณุธรรมจรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรตีอสือ่สาธารณะ
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสรางมาตรฐานทางคุณธรรม นิติธรรม ความโปรงใส 
ความรบัผิดชอบ และการมสีวนรวมในการบริหารราชการแผนดนิตามหลกัการบริหารกิจการบานเมอืงทีด่ี

 ๒.๕ มาตรการบูรณาการการเสนอแนะ กํากับ ดูแล สงเสริม และพัฒนาจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
   โดยมคีวามเหน็และขอเสนอแนะตอรฐัสภา คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ผูตรวจการแผนดนิ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมกันจัด
ใหมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการการเสนอแนะ กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม

 ๒.๖ มาตรการพัฒนาฐานขอมูลนักการเมือง 
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” เพ่ือขอใหมีการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูเปดเผยขอมูลนักการเมือง ใหครอบคลุมถึงเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน รวมทัง้การจดัตัง้ “ศนูยขอมลูนกัการเมอืง” ในสาํนักงาน ป.ป.ช. เพือ่เปนแหลงรวมขอมลู
สวนบุคคลและขอมูลเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติหนาท่ีของนักการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น

 กลุมมาตรการท่ี ๓ กลุมมาตรการปองกันผูดาํรงตําแหนงรฐัมนตรีมใิหใชอาํนาจรัฐและอํานาจ
ทางการเมอืงเขาไปแทรกแซงและครอบงาํการปฏบัิติหนาท่ีของฝายขาราชการประจาํ ฝายนติบิญัญตัิ
และองคกรตรวจสอบทางการเมือง ประกอบดวย มาตรการยอย ๓ มาตรการ ไดแก

 ๓.๑ มาตรการปองกันขาราชการประจําผูมีอิทธิพลมิใหเขาไปครอบงําการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการประจํา 
   โดยมีความเห็นตอ “คณะรัฐมนตรี” เพ่ือเสนอแนะใหคณะกรรมการพิทกัษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) พจิารณาเสนอแนะตอ ก.พ. ใหดาํเนินการจัดใหมหีรอืปรบัปรงุนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม โดยใหมีกฎ ก.พ. เพื่อควบคุมขาราชการผูมีอิทธิพลมิให
เขาไปครอบงําการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการประจํา รวมทั้งใหมีองคกรหรือ
คณะกรรมการกลางของขาราชการพลเรอืนสามญั ทาํหนาทีใ่นการพจิารณาบรรจ ุแตงตัง้ผูดาํรงตาํแหนง
ระดับสูงของสวนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม เพื่อปองกันขาราชการประจําผูมีอิทธิพล
อาศัยอํานาจทางการเมืองเขาไปครอบงําการปฏิบัติหนาที่ของฝายราชการประจํา

 ๓.๒ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการการตรากฎหมายของรัฐสภา
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “รัฐสภา” ดังนี้
   (๑) ใหสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรและสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาจดัทาํหลกัเกณฑ
เกีย่วกบัการเปดเผยขอมลูขาวสารทางอเิลก็ทรอนกิส เกีย่วกบัรายละเอยีดในการพจิารณารางกฎหมาย
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในแตละขั้นตอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
   (๒) กรณีมีการพจิารณารางกฎหมายแตละฉบบั ควรกําหนดใหมกีารเปดเผยรายชือ่สมาชกิ
ผูเขารวมประชุมในการพิจารณารางกฎหมายในแตละขั้นตอน ไดแก บันทึกรายงานการประชุม ตั้งแต
ขัน้ตอนการรบัหลกัการ ขัน้ตอนการแปรญตัต ิและข้ันตอนการเหน็ชอบรางกฎหมาย รวมทัง้ความเหน็
ของสมาชกิทกุคนทัง้ฝายเสยีงขางมากและฝายเสยีงขางนอยในทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา 
ทั้งนี้ ควรจัดใหมีการประกาศหรือประชาสัมพันธใหประชาชนโดยท่ัวไปไดทราบอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึงดวย เพื่อใหประชาชนสามารถสืบคนขอมูลไดทางทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซตของรัฐสภา

 ๓.๓ มาตรการกาํหนดการกระทาํท่ีมลีกัษณะเปนการฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม
อยางรายแรงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ
   โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “รัฐสภา” และ “ผูตรวจการแผนดิน” ดังนี้
   (๑) เสนอตอประธานรฐัสภาเพือ่พจิารณาใหสภาผูแทนราษฎรโดยคณะกรรมการจรยิธรรม
ของสภาผูแทนราษฎร จดัทาํหลกัเกณฑเกีย่วกบัการกระทาํของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธกิาร
วาลักษณะการกระทําอยางใดในขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใหถือวาเปนการกระทําฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อยางรายแรง รวมทัง้การกําหนดขัน้ตอนการลงโทษผูฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามขอบงัคบัตามความรายแรง
แหงการกระทํา
   (๒) เสนอตอผูตรวจการแผนดินเพื่อพิจารณาใหมีขอเสนอแนะหรือใหคําแนะนําตอ
คณะกรรมการจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎร จัดทําหลักเกณฑหรือขอกําหนดตาง ๆ ใหชัดเจน
สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘๐ ประกอบมาตรา ๒๗๙
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

จุลนิติ

 สรุป จากการท่ีมีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาในคร้ังนี้พบวา วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูล 
“การทจุรติเชงินโยบาย” ไปในแนวทางเดียวกันวา ในอดตีทีผ่านมา “การทุจรติ” หรอื “การคอรรปัชัน่” 
มักเกิดข้ึนเฉพาะในวงราชการเปนสวนใหญ ไดแก การทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีราชการ การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจาง และการทุจริตในการใหสัมปทานหรือกิจการของรัฐ แตในชวงระยะเวลา ๒๐ ป
ทีผ่านมานีป้รากฏวาไดมกีารทจุรติรปูแบบใหมเพิม่ขึน้ ไดแก การทุจรติโดยการทําลายระบบการตรวจสอบ
การใชอาํนาจรฐั การกระทาํทีเ่ปนการขดักนัแหงผลประโยชนหรอืผลประโยชนทบัซอน และการทจุรติ
เชิงนโยบาย ซึ่งลักษณะการทุจริตดังกลาว มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทุจริตใหมีความสลับซับซอน
ยิง่ขึน้ กลาวคือ เปนการทุจรติทีต่องใชความรวมมือของบุคคล ๓ กลุม ไดแก นกัการเมือง กลุมทนุธรุกิจ
ซึง่เปนเครอืญาตแิละพวกพองของนกัการเมือง และกลุมขาราชการ โดยมนัีกการเมืองซึง่เปนผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นเปนตัวการสําคัญ 
 “การทุจริตเชิงนโยบาย” จงึเปนการทจุรติรปูแบบใหมทีม่ลีกัษณะซบัซอนและแยบยล โดยเกดิจาก
ผูกําหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งไดแก ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ในการ
บรหิารราชการแผนดนิดวยการตรากฎหมาย ยกเลิก หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบงัคบั หรอื
มติคณะรัฐมนตรี โดยใหความเห็นชอบ อนุมตั ิหรืออนุญาตการดําเนินโครงการลงทุนของรัฐขนาดใหญ 
(Mega Project) หรือโครงการของรัฐบาลท่ีใชจายเงินจากงบประมาณแผนดินจํานวนมาก ทั้งนี้ 
โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเอง กลุมทุนธุรกิจ เครือญาติ และพวกพอง 
 และการทุจริตเชิงนโยบายน้ี ผูกระทําการทุจริตมักจะอางเหตุผลกับประชาชนวาโครงการหรือ
นโยบายที่ใชเงินของรัฐจํานวนมหาศาลไดดําเนินการไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
ทาํใหประชาชนสวนใหญในขณะนัน้ เกดิเขาใจผดิวาการทจุรติของผูมอีาํนาจบรหิารบานเมอืงขณะนัน้
เปนการดําเนินนโยบายของรัฐที่ถูกตอง ชอบธรรม
 อนึ่ง สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาการคอรรัปชั่นของประเทศหรือสังคมไทยนั้น ผูเขียน
ใครขอนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอาน
ในพธิเีปดการประชมุยวุพทุธิกสมาคมทัว่ประเทศ ครัง้ที ่๑๒ ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เมือ่วนัที ่๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๑๓ มาเปนแนวทางแกไขปญหาซึ่งวิทยากรไดกลาวไวในที่ประชุม ความตอนหนึ่งวา
  “ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม 
ความประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปพากันยอมรับ และ
สมยอมใหกระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป 
เปนปญหาใหญที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จาํเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่น
ที่กลาวนั้น 
          ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อม 
เราตองฝน ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา 
และบากบัน่ทีจ่ะกระทาํส่ิงทีเ่ราทราบวา เปนความด ีเปนความถกูตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกนั
ทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป 
และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ”.  
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