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ด้านการเมือง

เรื่อง
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

คำนำ
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศได้ มี ม ติ ตั้ งคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยมีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทาง แผนการปฏิรูปและวิธีการปฏิรูป
พร้ อมก าหนดเวลาการปฏิ รู ป และข้ อเสนอแนะเพื่ อการขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ป ด้ า นการเมื อ งให้ สั ม ฤทธิ ผ ล
ซึ่ งคณะกรรมาธิ ก ารได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่อ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและจั ด ส่ ง รายงานฯของคณะกรรมาธิ ก ารไปยั ง ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
รายงานฉบับนี้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้เสนอต่อสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๐
ธัน วาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ป ระชุมได้พิ จารณาและมีมติเห็ นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการดังกล่ าว แล้ วให้
คณะกรรมาธิการนารายงานไปปรับปรุง ก่อนเสนอรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรี องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป
บัดนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้รวบรวมผลการศึกษารายงานดังกล่าว จัดทาเป็น
รู ป เล่ ม รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว จึ ง ได้ เสนอรายงานฉบั บ นี้ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
คณะกรรมการร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

สารบัญ
หน้า
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๑. ความเป็นมา
๒. หลักการและเหตุผล
๒.๑ ความหมายคาว่า “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง”
๒.๒ สรุปสภาพปัญหาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒.๓ บทวิเคราะห์กลไกและวิธีการปฏิรูปการให้ได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ทีพ่ ึงประสงค์ของประชาชน
๒.๔ กระบวนการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าดารงตาแหน่งทางการเมือง
ทีพ่ ึ่งประสงค์ของประชาชน
๒.๕ การควบคุมตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒.๖ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒.๗ การพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
๓. แผนการปฏิรูป
๔. วิธีการปฏิรูป
๔.๑ การปฏิรูปมาตรการในการคัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง
๔.๒ การปฏิรูปการควบคุมตรวจสอบจริยธรรม ระบบคุณธรรม
และการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๔.๓ การปฏิรูปมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
๔.๔ การปฏิรูปการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้บริหาร
พรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน
๕. กาหนดเวลาการปฏิรูป
๖. แหล่งที่มาของงบประมาณ
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. ข้อเสนอแนะ
๘.๑ ตารางรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการเมือง เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ภาคผนวก ง รายนาม
๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
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๖๕

รายงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมาธิ การขั บ เคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศด้ านการเมื อง สภาขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ
ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษา วิ เคราะห์ จั ด ท าแนวทางและข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการเมือง เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๗๓ กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. นายเสรี สุวรรณภานนท์
ประธานกรรมาธิการ
๒. นายกษิต ภิรมย์
รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. นายชัย ชิดชอบ
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
๖. นายสุชน ชาลีเครือ
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
๗. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
โฆษกกรรมาธิการ
๘. นายวันชัย สอนศิริ
โฆษกกรรมาธิการ
๙. นายคานูณ สิทธิสมาน
กรรมาธิการ
๑๐. นายดารงค์ พิเดช
กรรมาธิการ
๑๑. พลตารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
กรรมาธิการ
๑๒. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
กรรมาธิการ
๑๓. นายนิกร จานง
กรรมาธิการ
๑๔. พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
กรรมาธิการ
๑๕. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
กรรมาธิการ
๑๖. นายวิทยา แก้วภราดัย
กรรมาธิการ
๑๗. นายสมพงษ์ สระกวี
กรรมาธิการ
๑๘. นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมาธิการ
๑๙. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
กรรมาธิการ
๒๐. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
เลขานุการกรรมาธิการ
๒๑. นางนรรัตน์ พิมพ์เสน
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ
ตามข้อบั งคับสภาขับ เคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๓ วรรคสอง (๑) กาหนดให้
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทาง
แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป พร้อมกาหนดเวลาปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมื องให้ สั ม ฤทธิผ ล รวมทั้ งมี อานาจหน้ าที่ อื่น ตามที่ส ภามอบหมาย ประกอบข้อ ๘๗ กาหนดให้
คณะกรรมาธิการต้องเสนอแผนการปฏิรูป ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่

๒
ประธานสภากาหนด และเมื่อคณะกรรมาธิการได้ดาเนินกิจการ พิจารณา หรือศึกษาเรื่องใด ๆ หรือตามที่สภา
มอบหมายเสร็จแล้ว จะต้องรายงานต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบ
ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ได้จัดทาแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการเมือง เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งที่ประชุมสภา
ขับ เคลื่อนการปฏิรู ป ประเทศ ได้มีมติเห็ น ชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของคณะกรรมาธิการ
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการพิจารณาจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการ
ได้คานึงถึงภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่จะต้อง
ดาเนินการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๒ ซึ่งให้มีการดาเนินการให้เกิดการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคานึงถึงความสาคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผล
ของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูปการเมืองที่สาคัญ จานวน ๖ ประเด็น ได้แก่
๑) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒) ระบบพรรคการเมือง
๓) การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
๔) การกากับควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๕) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๖) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง
การดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ดังกล่ าว คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ตามข้อบังคับสภาขับเคลื่ อนการปฏิรูป ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๑ เพื่อดาเนินการพิจารณาศึกษา จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทา
รายงานเสนอต่ อ สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และจั ด ส่ ง รายงาน
ของคณะกรรมาธิก ารไปยั งภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ก ารขับ เคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศด้ านการเมื อ ง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ในการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือ ง ตามข้อบังคับสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๑ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะ
เพื่อการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และให้รายงานผลการพิจารณาศึกษาให้คณะกรรมาธิการรับทราบ
คณะอนุ กรรมาธิการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมื อง ประกอบด้ว ยอนุกรรมาธิก ารและ
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ดังนี้
๑. นายสมพงษ์ สระกวี
ประธานอนุกรรมาธิการ
๒. พลตารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
รองประธานอนุกรรมาธิการ
๓. พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
อนุกรรมาธิการ
๔. นายวิทยา แก้วภราดัย
อนุกรรมาธิการ

๓
๕. นางนรรัตน์ พิมเสน
๖. นายดารงค์ พิเดช
๗. นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
๘. นายภูวเดช อินทวงศ์
๙. นายสุชัยสิทธิ์ อัตถาวงศ์
๑๐. นายสมบัติ กฤตสุทธาชีวะ
๑๑. นางนาที รัชกิจประการ
๑๒. นายอภิชา ระยับศรี
๑๓. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
๑๔. พลตรี สุรพล ตาปนานนท์
๑๕. นางสาวทิพภานิดา ปาลกะวงศ์

อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการอนุกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ
๑. นายกษิต ภิรมย์
๒. นายชัย ชิดชอบ
๓. นายสุชน ชาลีเครือ
๔. นายนิกร จานง
๕. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๖. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
๗. นายธงชาติ รัตนวิชา
๘. นายนคร มาฉิม
๙. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
๑๐. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๑๑. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
๑๒. ร้อยตารวจเอก ชารีฟ มะมิง
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
๑๔. ร้อยเอก อภิรัชต์ พลางกูร
๑๕. นายชาตรี ทองใบ
บั ด นี้ คณะกรรมาธิก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศด้ า นการเมื อ ง โดยคณะอนุ ก รรมาธิก าร
ขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้ดาเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปฏิรูป
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงาน เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ต่อสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศเพื่อพิจารณา โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๒. หลักการและเหตุผล
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เนื่องจากเป็นบุคคล
สาคัญที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในการใช้อานาจรัฐในระบอบประชาธิปไตย และถือเป็นกลุ่ม
บุคคลที่เป็ นผู้น าทางความคิดและความเชื่อในเรื่องการเมืองการปกครองให้กับประชาชน ดังนั้น กระบวนการ
ได้มา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการใช้อานาจของผู้ดารงตาแหน่ง

๔
ทางการเมื อ ง จึ ง เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ป ระชาชนและทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมให้ ค วามสนใจ และเห็ น ว่ า
ยั งมี ป ระเด็น ปั ญ หาที่ ต้ องเร่ งดาเนิ น การแก้ ไข เนื่ อ งจากสภาพการเมื อ งไทยที่ ผ่ านมา ได้ เกิ ด สถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นหลายครั้ง ประชาชนแตกแยกเป็นฝักฝ่าย ขาดความรักความสามัคคี และมีทัศนคติ
ไม่ เป็ นมิตรต่ อกัน จนก่ อให้ เกิ ดความรุ น แรงขึ้น หลายครั้ง มีปั ญ หาการทุ จริตคอร์รัป ชัน ในวงการเมื องและ
วงราชการอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ความสงบสุขของประชาชน และความมั่นคง
ของประเทศ สภาพปัญหาต่าง ๆ แม้จะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้าง ระบบการเมือง
ระบบการบริ ห ารราชการแผ่น ดิน การศึกษา กระบวนการยุติธรรม ความยากจนและความเหลื่ อมล้ าของ
คนในสั งคม แต่ปั ญ หาส าคั ญ ปั ญ หาหนึ่ งที่ คงปฏิ เสธไม่ ได้ว่า มี ส่ ว นที่ ท าให้ เกิด ปั ญ หาต่าง ๆ ของประเทศ
จนประชาชนจ านวนมากต้ อ งออกมาเรีย กร้อ งให้ มี ก ารปฏิ รูป ประเทศนั่ น คื อ ปั ญ หาของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม มีการใช้อานาจในตาแหน่งเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง มีการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อน
การปฏิ รู ป ประเทศ ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ และปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ก าหนดเรื่ อ ง “ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง” เป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่จะต้องเร่งดาเนินการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมื อ งให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และทางานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
การพิจารณาศึกษาเพื่อปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้ดาเนินการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยให้ความสาคัญกับการสืบต่อการดาเนินการ
ปฏิรูปด้านการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และหลักการสาคัญในมาตรา ๒๕๘ (ก) (๔) ของร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ) ซึ่งมาตราดังกล่าวได้บัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูป
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ไว้ดังนี้
“มาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ก. ด้านการเมือง….
(๔) ให้มีกลไกที่กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน....”
นอกจากการศึ กษาหลั กการส าคั ญ ในมาตราดั งกล่ าว คณะกรรมาธิก ารขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป
ประเทศด้านการเมือง โดยคณะอนุ กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้ศึกษา
บทบั ญญั ติของร่างรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่ านประชามติ) ในส่ วนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และได้ พิจารณาศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์แผนการปฏิรูประเทศด้านการเมือง ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง รายงานการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้ านการเมือง เรื่ อง การเสริ มสร้างวัฒ นธรรมทางการเมือ งในระบอบประชาธิปไตย ระบบพรรค
การเมื อ ง และการเลื อ กตั้ ง ที่ สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม แผนปฏิ รู ป การเข้ า สู่ อ านาจ/ระบบพรรคการเมื อ ง
ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๕
๒) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ บ ทบั ญ ญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ บั งคับ ว่าด้ ว ยประมวลจริยธรรมสมาชิ ก
สภาผู้ แ ทนราษฎรและกรรมาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยประมวลจริ ย ธรรมสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ าต าแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘ พระราชกฤษฎี ก าเงิ น
ประจาตาแหน่ งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
และรองประธานวุ ฒิ ส ภา ผู้ น าฝ่ ายค้ านในสภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เอกสารทางวิ ช าการ งานวิ จั ย ความเห็ น ทางวิ ช าการ และมี การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมือง สภาพปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง สภาพปัญหาของ
ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง บทบาท อ านาจหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ อั ตราเงินเดื อนของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองของไทยและในต่างประเทศ นักการเมืองที่เป็นที่พึงประสงค์ของประชาชน แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนานักการเมืองให้เป็นนักการเมืองที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และรักษาเกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ ของชาติ แนวทางการตรวจสอบทางจริยธรรมนักการเมืองของไทยและในต่างประเทศ ตลอดจน
แนวทางการพัฒนานักการเมืองในต่างประเทศ
๔) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรค และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะจากองค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมดูแลจริยธรรมของนักการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
จากภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ แทนส านั กงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิ น ผู้ แทนกรมบั ญชี กลาง ผู้ แทนส านั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้แทนพรรค
การเมือง และอดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๕) ตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ
จากการพิ จารณาศึกษา วิเคราะห์ เนื้อหาบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย เอกสารทางวิชาการ
และรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากบุ ค คลต่ าง ๆ ดั งกล่ าว คณะอนุ กรรมาธิการขั บเคลื่ อนการปฏิ รูปผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง ได้นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ประเด็นสาคัญต่าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง สรุปได้ดังนี้
ความหมายคาว่า “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง”
การศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข อบเขตความหมายค าว่ า “ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง” พบว่ า ได้ มี
นั ก วิ ช าการให้ ค วามหมายตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งว่ า “ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง”
หมายความถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา ข้าราชการการเมืองอื่น
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น นอกจากนี้ ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ให้ความเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางการวินิจฉัยว่า “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความรวมถึง
บรรดาผู้รับผิดชอบงานด้านการเมืองทั้งหมด โดยงานด้านการเมืองนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย

๖
(Policy) เพื่อให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจารับไปบริหาร (Administration) ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กาหนดนั้น ดังนั้ น “ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” จึงหมายถึง คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาและผู้ดารง
ตาแหน่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ทั้ ง นี้ ความหมายของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง ตามบทนิ ย ามของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิ รู ป ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งเห็ น ว่ า “ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง” หมายความถึ ง บุ ค คล
ผู้ทาหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในการใช้อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร กาหนดทิศทางและนโยบาย
สาคัญ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
สรุปสภาพปัญหาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ดังนี้
๑) ที่ ผ่ านมาผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื องส่ วนหนึ่ งยั งขาดจิ ตส านึ กในการท าหน้ าที่ เป็ นผู้ แทน
ของปวงชนชาวไทยอย่ างแท้ จ ริ ง ขาดอุ ด มการณ์ ความรับ ผิ ด ชอบ และคุ ณ ธรรมจริยธรรมทางการเมื อ ง
ทาให้ประชาชนไม่มีความเชื่อถือศรัทธา
๒) ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองถูกใช้เป็นกลไกส าคัญของระบบธุรกิจการเมืองที่เข้ามาแสวงหา
ประโยชน์อันเป็นบ่อเกิดของการทุจริตคอร์รัปชัน พรรคการเมืองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนพรรค
๓) การได้ มาซึ่ งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ และต าแหน่ งทางการเมื อ งอื่ น ๆ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ไม่ได้เป็นการได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่มีคุณภาพและมีความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่พึ งประสงค์ กลับกลายเป็นแหล่งกลุ่มทุน กลุ่มธุรกิจ และผู้มีอิทธิพลเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งนาไปสู่การหาประโยชน์ทางการเมืองในที่สุด
๔) การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ไม่ได้เป็นการได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่มีคุณภาพและ
มีความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่พึ งประสงค์ กลั บกลายเป็ นแหล่ งกลุ่ ม ทุน กลุ่ ม ธุรกิจ และผู้ มีอิ ทธิพ ล
เป็ น ส่ วนใหญ่ ซึ่งน าไปสู่ การหาประโยชน์ท างการเมื องในที่ สุ ด และการปฏิบั ติห น้ าที่ ของวุฒิ ส ภามีปัญ หา
เกี่ยวกับการใช้อานาจและถูกแทรกแซงทางการเมือง เนื่องจากวุฒิสภามีอานาจให้คุณให้โทษได้ในเรื่องการแต่งตั้ง
และการถอดถอน
๕) การเข้าสู่ตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น มีการใช้กลไกการพนัน
และซื้ อ สิ ท ธิข ายเสี ย งอย่ างรุ น แรงเช่ น เดี ย วกั บ ระดั บ ชาติ และมี บ างส่ ว นมาจากเครือ ญาติ ห รือ เครือ ข่ า ย
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองระดับชาติ เมื่อได้เข้าดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้วจึงมีการใช้อานาจหน้าที่
ไปในทางแสวงหาประโยชน์ มีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบอย่างกว้างขวาง
๖) ประชาชนมีทัศนคติต่อนักการเมืองส่วนใหญ่ว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
มากกว่าผลประโยชน์ ของประเทศชาติ และประชาชน ทั้ งนี้ ส่ ว นหนึ่งเกิด จากความมี อ คติ และมี การสร้าง
วาทกรรมใส่ร้ายผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง อาทิ โกง ซื้อเสียง ธุรกิจการเมือง เป็นต้น
๗) ขาดกลไกและมาตรการรองรับในการพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติ
ซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินกิจกรรมทางสังคมหรือทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม
๘) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากมีการรัฐประหารทาให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงัก
๙) กลไกการตรวจสอบผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งโดยองค์ ก รอิ ส ระ ไม่ มี ค วามเที่ ย งตรง
สองมาตรฐาน และไม่มีประสิทธิภาพ

๗
๑๐) ผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมืองไม่ได้ผ่านการคัดกรองจากพรรคด้วยระบอบประชาธิปไตย
ภายในพรรค และด้วยระบอบคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มงวดเพียงพอ
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น การกล่ า วถึ ง สภาพปั ญ หาของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และปัญหานั้นยังคงอยู่และส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบัน การปฏิรูปผู้ดารง
ต าแหน่ ง ทางการเมื อ งในครั้ ง นี้ จึ ง มี เป้ า ประสงค์ เพื่ อ เปลี่ ย นโฉมผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งใหม่
ให้ เป็ น บุ ค คลที่ พึ งประสงค์ ข องประชาชน โดยผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งที่ พึ ง ประสงค์ ค วรต้ อ งมี
คุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่พึงประสงค์ของประชาชน คือ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนอานาจสูงสุดของ
ประชาชน เป็นผู้อาสาเข้ามาทาประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความสมัครใจ เป็นบุคคลสาธารณะที่ตรวจสอบได้
มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ มีความน่าศรัทธา
เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน”
บทวิ เคราะห์ กลไกและวิ ธี ก ารปฏิ รู ป การให้ ได้ มาซึ่ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง เพื่ อให้ ได้
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน อันทาให้ได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่งทีพ่ ึงประสงค์ของประชาชน ดังนี้
๑. กระบวนการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จะเข้าดารงตาแหน่งทางการเมือง
แม้ที่ผ่านมาจะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายกาหนดคุณสมบัติและการตรวจสอบ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไว้อย่างเข้มข้น มี การกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบทางทรัพย์สินทั้งก่อนการดารง
ตาแหน่งและหลังพ้นจากตาแหน่ง มีมาตรการทางกฎหมายควบคุม และตรวจสอบการใช้อานาจในตาแหน่ง
แต่ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมือ งที่ ผ่ านมายังคงมีปั ญ หาเรื่อ งความเหมาะสมในการดารงต าแหน่ ง ประวัติ
ความเป็ น มา คุณ สมบั ติ ความรู้ ความสามารถ คุณ ธรรมและจริย ธรรม ดังนั้ น จึงมี ค วามจาเป็ น ต้องสร้าง
กระบวนการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ก่อนการรับสมัคร
เข้าดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน พรรคการเมือง และชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการได้มาซึ่งผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง และมีกระบวนการตรวจสอบผู้จะเข้าสู่ ตาแหน่งทางการเมือง
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน
๒. การควบคุมตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นบุคคลซึ่งต้องถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มข้นตามบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยเฉพาะผู้ ด ารงต าแหน่ งในคณะรัฐ มนตรีและสมาชิ กรั ฐ สภา
รัฐ ธรรมนู ญ ได้มี บ ทบั ญ ญั ติ ในการควบคุม ตรวจสอบผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือ งที่ มี ความเข้มข้ น มากขึ้ น
ตามลาดับ เพื่อแก้ไขปั ญหาและป้องกันการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ
โดยสรุปการควบคุมตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่สาคัญตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ) ได้ดังนี้
๑) การควบคุมตรวจสอบทางทรัพย์สิน และการกระทาที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
ร่างรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ) ได้บัญ ญั ติ
การกระทาที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา และรัฐมนตรี และได้ให้
อานาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไต่สวนและมีความเห็น กรณี ผู้ดารงตาแหน่ง

๘
ทางการเมืองที่มีพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่ งรั ฐธรรมนู ญ หรื อกฎหมาย โดยหากเห็ น ว่ากระท าผิ ดตามที่ ไต่ ส วน ให้ เสนอส านวนไปยังอั ยการสู งสุ ด
เพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒) การควบคุมการแปรญัตติ หรือกระทาการใด ๆ ที่มีผลให้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ในการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
ร่างรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศัก ราช .... (ฉบั บ ผ่ านประชามติ) มาตรา ๑๔๔
กาหนดไว้ว่า ในการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณของสภาผู้แทน
ราษฎร วุ ฒิ ส ภา หรื อ คณะกรรมาธิก าร การเสนอแปรญั ต ติ หรือ กระท าการด้ ว ยประการใด ๆ ที่ มี ผ ลให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ ส ภา หรือกรรมาธิการมีส่ว นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้ หากฝ่าฝืน ศาลรัฐธรรมนูญ มีอานาจวินิจฉัยให้ การกระทานั้นสิ้นผลไป
กรณี ผู้กระทาเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ ส ภา ให้ผู้ กระทาการดังกล่ าวสิ้นสุดสมาชิกภาพ
และให้ เพิกถอนสิทธิส มัครรับ เลื อกตั้ง กรณี คณะรัฐมนตรี กระทาการนั้น ให้ คณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
ทั้งคณะและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกาหนด
๓) การควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรม
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ ) มาตรา ๒๑๙
กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกัน กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมการควบคุมทางจริยธรรม
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
และมาตรา ๒๓๔ ประกอบมาตรา ๒๓๕ ได้ให้อานาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยหากเห็นว่ามี
พฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย
จะเห็นได้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ)
ได้กาหนดกลไกในการควบคุมตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไว้อย่างเข้มข้นและมีความชัดเจนมากขึ้น
ทั้งในด้านการใช้อานาจในตาแหน่ง การตรวจสอบทรัพย์สิน การกระทาที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ การควบคุม
การกระทาทางจริยธรรม
อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษา วิเคราะห์ความเป็นมาและกลไกในการควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีประเด็นที่น่าพิจารณาดังนี้
(๑) ในประเทศต่าง ๆ ได้มีความพยายามที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม เพื่อควบคุม
และตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศ
มีเนื้ อหาและหลั กเกณฑ์ การควบคุมที่เหมือนกันและแตกต่างกันไป ส าหรับประเทศไทยได้ให้ ความส าคัญ
กับการควบคุมจริยธรรมของนักการเมืองเช่นเดียวกัน มีการกาหนดเรื่องจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ และมีพัฒนาการในการกาหนดมาตรการและกลไกการควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรม
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามลาดับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กาหนดให้มีการจัดทา
ประมวลจริย ธรรมของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง โดยกาหนดให้ ผู้ ตรวจการแผ่น ดินและคณะกรรมการ

๙
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลและตรวจสอบทางจริยธรรม
ให้อานาจวุฒิสภาพิจารณาถอดถอนออกจากตาแหน่งได้กรณีที่มีการกระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
แม้ จะมีกลไกการควบคุมและกาหนดบทลงโทษไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ อย่างชัดเจน แต่ยังคงมีปัญหาทางจริยธรรมของนักการเมืองปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องและ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการระบุเกณฑ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมลักษณะร้ายแรงไว้อ ย่างชัดเจน ทาให้
การพิจารณาวินิจฉัยต้องอาศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการจริยธรรม และทาให้กลไกการควบคุมตรวจสอบ
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเกิดปัญหาความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
(๒) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ) กาหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรี ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริย ธรรมใดมีลั กษณะร้ายแรง อย่ างไรก็ต าม ร่างรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศักราช ....
(ฉบับผ่านประชามติ) ไม่ได้มีบทบัญญัติให้มีการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต่างกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น เพื่อให้ยังคงมีการ
ควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรมกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นต่อไป ควรให้มีกฎหมายบัญญัติให้
มีการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น โดยควรกาหนดกระบวนการ
และกลไกในการควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรมอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๓) การควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรมจะมี ประสิทธิภาพได้ ควรต้องมีกลไกและมาตรการ
เสริมเพิ่มเติมบางประการ อาทิ การใช้ช่องทางสื่อสารมวลชนเพื่อเผยแพร่การควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรม
เพื่ อ ให้ เกิด กระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาสั งคมต่าง ๆ และเพื่ อให้ เกิ ดมาตรการบั งคั บ ทางสั งคม
การกาหนดระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ตรวจสอบ และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การเพิ่ ม ช่ อ งทางและศั ก ยภาพ
ของภาคประชาชนให้สามารถมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรมของนักการเมืองได้
๓. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้ามาทางานอาสาให้กับประชาชน เป็นผู้รับ
ฟังปั ญ หาความเดือดร้อนของประชาชนและสื่ อสารปัญ หาให้ ฝ่ ายนิติบัญ ญั ติ ฝ่ ายบริห าร และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขและช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในทางนิติ
บัญญัติ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มีอานาจหน้าที่ในทางบริหารกาหนดนโยบายสาคัญของประเทศ
ควบคุมการปฏิบั ติงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังกล่ าว
ต้องกระทาภายใต้บังคับบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม และกฎระเบียบอื่น ๆ
และอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบจากองค์กรอิสระและภาคประชาสังคมต่าง ๆ รวมทั้ ง ต้องปฏิบัติหน้าที่
ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชน
ด้วยอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจึงเป็น
บุคคลที่ประชาชนคาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่พึ่งพา
ของประชาชนได้ แต่ ก ารจะได้ ม าซึ่ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งตามที่ ป ระชาชนคาดหวั ง ดั ง กล่ า ว
นอกจากจะต้องมีมาตรการควบคุม และการตรวจสอบการใช้อานาจของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอย่าง
เข้มข้นแล้ว ควรต้องมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อให้สามารถ

๑๐
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีกลไกวางรากฐานบุคคลที่จะเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในอนาคต มีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาก่อนการเข้าดารงตาแหน่งและในระหว่างการดารงตาแหน่ง
มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
๔. การพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
“ผู้ดารงตาแหน่งทางเมือง” เป็นบุคคลที่เข้ามาทางานทางการเมือ ง เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งภารกิจสาคัญ ของการทางานและการปฏิบัติหน้าที่อันสาคัญยิ่งดังกล่าว
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค่ า ตอบแทนที่ เป็ น รายได้ ที่ จ ะต้ อ งน ามาใช้ จ่ า ยกลั บ คื น สู่ พี่ น้ อ งประชาชน
แต่ป รากฏว่าค่าตอบแทนที่กาหนดไว้เดิมนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติห น้าที่ในฐานะผู้ แทนปวงชน
ชาวไทย ที่จะต้องทางานเต็มเวลาเพื่อดูแลทุกข์สุขและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” จึงเป็นตาแหน่งที่มีความสาคัญ มีบทบาท และอานาจหน้าที่
ที่ ส่ งผลต่ อ ประโยชน์ ข องประเทศและความผาสุ ก ของประชาชนทั้ งประเทศ โดยเฉพาะผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองในทางบริห ารและนิ ติบั ญ ญั ติของประเทศ ได้แก่ นายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิ สภา ซึ่งต้องดารงอยู่ในตาแหน่งอัน ทรงเกียรติ มีอานาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดิน การติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทาหน้าที่
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ และการอื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกาหนด การดาเนินการใด ๆ
ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า งต้ น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชน ดั ง นั้ น ภารกิ จ ส าคั ญ ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมื อ ง จึ ง มี ค วามส าคั ญ สู ง สุ ด ในการที่ จ ะน าประเทศไปสู่ ทิ ศ ทางที่ ส ร้ า งความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
และความก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังกล่าวจึงเป็นผู้ที่ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริย ธรรม มีประสิทธิภาพสูงในการทางาน และการทางาน
ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ โ ดยรวม และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของพี่ น้ อ งประชาชนที่ เลื อ กเข้ า มา
ให้ทาหน้าที่แทนประชาชน จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั้งในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม การใช้อานาจในตาแหน่ ง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หนี้สิน โดยการตรวจสอบดังกล่าว
ในบางกรณีได้ควบรวมไปยังคู่สมรส บุตร และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย แม้การเข้าสู่ตาแหน่งมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์
มากมายและเข้าสู่ตาแหน่งได้ยาก เนื่องจากต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้ง เมื่อเข้าสู่
ตาแหน่งดังกล่าวแล้ว
แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ถูกจากัดการทางานหารายได้เพื่อมาสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน กล่าวคือ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้
กาหนดห้ามผู้ดารงตาแหน่งทางเมือง ประกอบกิจการงานอื่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ เกิดการ
ขัดกั นแห่ งผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผู้ ด ารงต าแหน่ งรัฐมนตรี ร่างรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุ ทธศั กราช .... (ฉบั บผ่ านประชามติ ) มาตรา ๑๘๗ วรรคหนึ่ ง ก าหนดไว้ ว่า “รัฐ มนตรี ต้ อ งไม่ เป็ น หุ้ น ส่ ว น
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ต่อไปตามจานวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้ องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด” ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้ดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรี มีข้อจากัดในการประกอบอาชีพอื่น ในระหว่างการดารงตาแหน่งค่อนข้างเคร่งครัด
เมื่อวิเคราะห์บทบาท อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน
อย่ างเต็ม ประสิ ท ธิภ าพ และเพื่ อทางานดูแลทุกข์สุ ขของประชาชนทั้งประเทศ การพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคั ญที่จะต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสม

๑๑
กับ ภารกิจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบ แต่เมื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ กลับพบว่ายังไม่สอดคล้องในเรื่องดังกล่าว และพบว่าได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
ที่มีจ านวนน้ อย อัน ท าให้ ไม่สั ม พัน ธ์ กับ ค่าใช้จ่ายที่ จะต้องไปลงพื้ นที่และไปปฏิ บัติงานทาหน้าที่และรักษา
ผลประโยชน์ให้กับประชาชน อีกทั้ง มีผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองหลายท่าน เช่น นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน
กรรมการร่างรัฐธรรมนู ญ ยังได้เสนอความเห็นทางสื่อมวลชนไปในทางการให้ขึ้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ให้ กับ ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองและข้าราชการอีกด้วย แต่ต้องเป็ นรัฐ บาลในสมัยหน้า หรือในการเมือง
สมัยหน้า ซึ่งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้เสนอให้ใช้ในระยะอีก ๕ ปีข้างหน้า
ถึงจะมีผลใช้บังคับ เพื่อมิให้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อเสนอของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในปัจจุบัน ดังนั้น
จึ ง เห็ น ควรให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนปรับ ปรุงค่ าตอบแทนของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง
ในอนาคตข้างหน้ า เพื่ อให้ มีความสอดคล้ องกับ การปฏิบัติห น้าที่ที่เข้าไปดูแลทุกข์ สุขของพี่น้องประชาชน
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประสิทธิ ภาพการทางาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนจะเป็นเท่าใดนั้นให้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเมือง
สถานะการเงินการคลังของประเทศ และพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย
นอกจากนี้ พรรคการเมืองถือเป็นองค์กรที่มีความสาคัญในการคัดสรร คัดเลือกบุคคลที่มีความ
เหมาะสมให้ เข้ ารั บ การเลื อ กตั้ งหรื อ ดารงต าแหน่ งทางการเมื อ งส าคั ญ บางต าแหน่ ง อาทิ นายกรัฐ มนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เป็ นต้น และพรรคการเมืองซึ่ง จะมีการปฏิรูปในอนาคตนี้ จะต้องเป็ น
สถาบันทางการเมืองของประชาชน ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กับสมาชิกพรรคการเมืองและประชาชน และมีบทบาทในการกากับควบคุมคุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกพรรค
และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ดังนั้น ผู้บริหารพรรคการเมือง จึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อพรรคการเมือง
และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นผู้กาหนดทิศทาง ควบคุมการบริหารของพรรคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดารงสถานะของพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้บริหารพรรคการเมืองจึงควรได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมจากพรรคการเมืองด้วย
ผลจากการศึ กษาวิ เคราะห์ ในประเด็นส าคั ญ ต่ าง ๆ ดังกล่ าว คณะกรรมาธิ การขั บเคลื่ อน
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ได้น าไปสู่การกาหนดแผน กลไกและวิธีการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ดารง
ต าแหน่ งทางการเมื อ งให้ เกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม และให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
๓. แผนการปฏิรูป
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
การสร้า งกลไกและวิธี การกาหนดให้ผู้ด ารงตาแหน่ ง ทางการเมืองต้องปฏิ บัติห น้ าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
เมื่อบุคคลใดดารงตาแหน่งเป็นผู้แทนประชาชน จักต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม
และจริย ธรรมสู งกว่าบุ คคลธรรมดาทั่ วไป จึงจาเป็น ต้องมี กลไกและวิธีก ารให้ มีกระบวนการคัดกรองและ
ตรวจสอบบุคคลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ก่อนการรับสมัครดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชน พรรคการเมือง และชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เมื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง

๑๒
ควรต้องมีกลไกและมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบั ติห น้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้ อยู่ใน
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองรักษาซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของประเทศ
และต้ อ งมี ม าตรการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งเพื่ อ ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมื อ งสามารถด ารงตนในต าแหน่ ง ทางการเมื อ งได้ อ ย่ า งมี เ กี ย รติ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ อั น เป็ น การแก้ ไขภาพลั ก ษณ์ ที่ ไม่ ดี ข องผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งในอดี ต เพื่ อ ให้
ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ มี ม าตรการและกลไกการปฏิ รู ป ผู้ ด ารงต า แหน่ ง ทางการเมื อ งดั ง กล่ า ว
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศด้านการเมือง โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารง
ตาแหน่ งทางการเมือง ได้กาหนดแผนการปฏิรูป ผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง อัน นาไปสู่ กลไกและวิธีการ
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑) การปฏิ รู ป มาตรการในการคั ด กรอง และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รเข้ า ด ารง
ตาแหน่งทางการเมือง
๒) การปฏิ รู ป การควบคุ ม ตรวจสอบจริ ย ธรรม ระบบคุ ณ ธรรมและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๓) การปฏิรูปมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๔) การปฏิรูป การพิจารณาค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้บริหารพรรค
การเมื อ ง ให้ ส อดคล้อ งกั บ ภารกิจ และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประเทศชาติ แ ละ
ประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนจะเป็นเท่าใดนั้น ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์
เศรษฐกิจ ของบ้ านเมื อ ง สถานะการเงิน การคลั งของประเทศ และพิ จ ารณาความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ประกอบด้วย
๔. วิธีการปฏิรูป
๔.๑ การปฏิ รู ปมาตรการในการคั ดกรอง ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ของผู้ สมั ครเพื่ อด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง
ให้ มี กระบวนการคั ดกรองและตรวจสอบบุ คคลที่ ชั ดเจน และมี ประสิ ทธิ ภาพตั้ งแต่ ก่ อนการ
รับสมัครดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน พรรคการเมือง และชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
๑) ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในทุ ก ระดั บ แสดงความจ านงต่ อ คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ แสดงตนและแนะน าตนต่ อ สาธารณะก่ อ นประกาศพระราชกฤษฎี ก าการเลื อ กตั้ ง ได้
และให้เปิดเผยข้อมูลประวัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ รวมทั้ง กาหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถ
สื่อสารข้อมูลและการตรวจสอบประวัติได้
๒) เมื่ อ มี ก ารประกาศพระราชกฤษฎี ก าการเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จั ด ส่ งประวั ติ แ ละข้ อ มู ล ของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น เอกสาร แจกไปตามครัว เรื อ นต่ าง ๆ ในเขตเลื อ กตั้ ง
ทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
อาทิ ประวัติ ประสบการณ์การทางาน การศึกษา อุดมการณ์ และนโยบาย เป็นต้น

๑๓
๓) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกาหนดระบบคุณธรรมแห่งชาติของนักการเมือง
และให้ท้องถิ่นออกประกาศระบบคุณธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งของตน และให้ผู้ประสงค์
จะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานของระบบคุ ณ ธรรมท้ อ งถิ่ น และระบบคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
เพื่อรับใบอนุญาตแสดงตนในความพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ของตนในการบริหารกิจการบ้านเมือง
๔) ให้พรรคการเมืองใช้หลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยภายในพรรคในการคัดเลือกผู้ดารง
ตาแหน่ งทางการเมือง และผู้ส มัครรับ เลื อกตั้งในแต่ล ะเขตเลื อกตั้ง เพื่อให้ ได้ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และผู้ ส มัค รรั บ เลื อกตั้งที่ มีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มีค วามรู้ความสามารถเหมาะสมกั บการเข้าดารงต าแหน่ ง
โดยพรรคการเมืองต้องให้ สมาชิกพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองด้วย และให้คานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่า ง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง
๕) ให้พรรคการเมืองกาหนดไว้เป็นข้อบังคับพรรค ให้สมาชิกพรรคที่ประสงค์จะเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง แสดงแบบรายการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง ๓ ปี และแสดงเจตจานงเพื่อประกาศให้สมาชิก พรรค
และประชาชนในเขตเลื อกตั้งรับ ทราบล่วงหน้า ๑ ปี เพื่อคัดกรองบุคคลที่พรรคการเมืองจะส่งเป็นผู้ส มัคร
รับเลือกตั้ง
๖) ให้ผู้สมัครเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทุกตาแหน่ง
ผู้สมัครเป็นกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้สมัครเป็นผู้ใช้อานาจรัฐในตาแหน่งสาคัญ อาจต้อง
ยื่น หลั กฐานแสดงการเสียภาษีเงิน ได้ย้อนหลัง ๓ ปี พร้อมทั้งแสดงบัญ ชีทรัพย์สิ นและหนี้สิน และให้ มีการ
ตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้ว่ามีความสอดคล้องกับบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ ทั้งนี้ ให้มีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๗) ให้มีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้
๔.๒ การปฏิรูปการควบคุมตรวจสอบจริยธรรม ระบบคุณธรรมและการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้มีมาตรการและกลไกการควบคุมตรวจสอบทางจริยธรรม ระบบคุณธรรมและการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองรักษาซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของประเทศ ดังนี้
๑) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์อย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างแก่สังคม
๒) เมื่อมีการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้มีการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และเพื่อป้องกันปัญหาการตีความมาตรฐานทางจริยธรรมที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรที่ทาหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบจริยธรรมและผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
๓) ให้ มีการกาหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาการร้องเรียนประเด็นจริยธรรมประเด็น
เดี ย วกั น ในหลายแห่ ง ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาความซ้ าซ้ อ นและเกิ ด ความล่ า ช้ า ในการพิ จ ารณาขององค์ ก ร
ที่รับผิดชอบ โดยให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กร
๔) เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง และการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย การกระท าฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้มีการดาเนินการ ดังนี้

๑๔
๔.๑) ให้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการส่ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาในการไต่สวนข้อเท็จจริง รวมทั้ง
กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยความผิดอย่างชัดเจน
๔.๒) ให้มีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่ชี้แจง หรือ
แสดงพยานหลักฐานตามระยะเวลาที่กาหนด และหากผู้ถูกร้องเรียนไม่มาชี้แจงหลักฐานตามกาหน ดเวลา
โดยไม่มีเหตุอัน สมควร ให้ ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการกระทาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามที่ถูกร้องเรียน
๔.๓) ให้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายเพื่ อ ป้ อ งกั น และคุ้ ม ครองประชาชนที่ ร้ อ งเรี ย น
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง รวมทั้ง เจ้าหน้าของรัฐ หรือบุคคลที่ให้ข้อมูล พยานหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๔.๔) ให้ อ งค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบจริ ย ธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
ดาเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
จริยธรรมผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๔.๕) ให้มีกลไกการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมภายในองค์กรของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๕.๑) ให้ จั ดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร ท าหน้าที่ ควบคุมดู แลการ
ปฏิบั ติตนของสมาชิกให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยให้ คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้ว ย
กรรมการที่มาจากผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองภายในองค์กรกึ่งหนึ่ง และกรรมการซึ่งมาจากบุคคลภายนอก
องค์กรอีกกึ่งหนึ่ง ในการเลือกกรรมการจริยธรรมดังกล่าว ไม่ให้มีการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมโดยตาแหน่ง
แต่ให้คัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่สมาชิกให้ความเคารพเชื่อถือ
ศรัทธา และให้เลือกโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมสมาชิกผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๔.๕.๒) คณะกรรมการจริยธรรมมีหน้าที่ ส อดส่องพฤติกรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทา
ผิดทางจริยธรรมเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหยิบยกเหตุอันควรสงสัยดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมโดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียน
๔.๕.๓) ให้มีการกาหนดระยะเวลาการพิจารณาไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมไว้อย่างชัดเจน หากคณะกรรมการจริยธรรมไม่สามารถดาเนินการไต่สวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จได้
ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด ให้ กาหนดบทลงโทษคณะกรรมการจริยธรรมที่เพิกเฉยไม่ดาเนินการไต่สวน
เรื่ องร้องเรียนจริยธรรมภายในกาหนดเวลา โดยให้ ถือว่า คณะกรรมการจริยธรรมมีความผิดทางจริยธรรม
และให้ได้รับโทษเช่นเดียวกับการกระทาความผิดจริยธรรม
๕) เมื่อจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้วเสร็จ นอกจาก
การเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ
ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ร่วมกันสอดส่อง
การกระท าและความประพฤติ ข องผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรม
โดยให้ ส ร้างความร่ ว มมือกั บ สื่ อมวลชนเพื่ อด าเนิ นกิ จกรรมเผยแพร่เรื่อ งดังกล่ าวให้ ประชาชนได้รับ ทราบ
อย่างกว้างขวาง

๑๕
๖) ให้องค์กรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบและวินิจฉัยการกระทาความผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ดาเนินการเผยแพร่ผลการพิจารณาและการลงโทษผู้กระทาผิดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมให้สาธารณะชนรับทราบ เพื่อให้ผู้กระทาผิดสานึกผิด และเพื่อให้เกิดมาตรการลงโทษทางสังคม
โดยให้ ส ร้างความร่ ว มมือกั บ สื่ อมวลชนเพื่ อด าเนิ นกิ จกรรมเผยแพร่เรื่อ งดังกล่ าวให้ ประชาชนได้รับ ทราบ
อย่างกว้างขวาง
๗) ให้ มี ก ฎหมายก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ามาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู้ ด าร งต าแหน่ ง
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวควรมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ในการบั ง คั บ ใช้ ก าหนดองค์ ก รที่ จ ะท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลควบคุ ม ตรวจสอบจริ ย ธรรมอย่ า งชั ด เจน
ระบุลักษณะการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ ายแรง กาหนดบทลงโทษ กระบวน
รับเรื่องร้องเรียน การไต่สวนข้อเท็จจริง และกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยความผิดที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นทุกคนอยู่ภายใต้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และให้มีการเผยแพร่
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ
เพื่อให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง
ดังกล่าวต่อไป
๘) ให้พรรคการเมืองกาหนดให้มีระบบการควบคุมคุณธรรมและจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
ดังนี้
๘.๑) ให้ พรรคการเมืองประกาศระบบคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ ของพรรค
การเมืองไว้ในข้อบังคับพรรคอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติตนของสมาชิกพรรค
๘.๒) พรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
และสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองให้สมาชิกพรรค และผู้ที่จะดารงตาแหน่งทางการเมืองของพรรคอย่างต่อเนื่อง
โดยให้รัฐสนับสนุนงบประมาณให้อย่างเหมาะสม
๘.๓) ให้ พ รรคการเมื อ งมี ข้ อบั งคั บ พรรคในการลงโทษสมาชิ กพรรคที่ มี การกระท า
ขาดคุณธรรมและจริยธรรม
๘.๔) ให้ พรรคการเมื องแถลงการณ์ หรื อแสดงออกต่ อสาธารณชน เพื่ อแสดงถึ งความ
รั บ ผิ ดชอบเมื่ อสมาชิ กพรรคที่ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ งบกพร่ อ งจนเกิ ด
ความเสี ยหายต่อประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศ ไม่ ว่าการกระท านั้ นจะมี ความผิ ดตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังกล่าวแสดงออกถึงความรับผิด ชอบในความบกพร่อง
ดังกล่าวด้วย
๘.๕) ให้พรรคการเมืองให้เอกสิทธิ์กับสมาชิกพรรคที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง ในการ
ตั ดสิ นใจเพื่ อลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องใดในต าแหน่ งหน้ าที่ ของตน โดยค านึ งถึ งผลประโยชน์ ของประเทศชาติ
เป็นสาคัญ มากกว่าการลงคะแนนเสียงตามมติของพรรคการเมืองหรือตามคาสั่งของหัวหน้าพรรค
ทั้งนี้ พรรคการเมืองอาจมีข้อกาหนดหรือกฎกติกาเกี่ยวกับเอกสิ ทธิ์ของสมาชิกพรรค
ดั ง กล่ า ว เช่ น ก าหนดประเภทของกฎหมาย หรื อ ประเภทของมติ ที่ ส มาชิ ก พรรคต้ อ งฟั ง มติ ข องพรรค
เพื่อป้องกันปัญหาการกระทาที่ไม่เหมาะสม แต่ให้ยึดหลักการมีอิสระต่อการตัดสิ นใจลงมติเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนในพื้นที่ของตนหรือผลประโยชน์ประชาชนโดยรวม
๘.๖) ผู้บริหารพรรคการเมืองพึงรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี คุณธรรมและจริยธรรม
ของตนเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง แม้จะไม่ได้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เนื่องจากผู้บริหาร

๑๖
พรรคการเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะ และมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดนโยบาย ควบคุม การบริหาร
และระบบคุณธรรมและจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
๙) ให้ ส ภาผู้ แทนราษฎร วุฒิ ส ภา คณะรัฐ มนตรี กรมส่ งเสริม การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
และองค์กรที่กากับ ดูแลองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ดาเนิน การรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ ผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองในองค์กร คานึงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิ ดชอบในตาแหน่ง และมีความประพฤติ
และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
๑๐) ให้ รั ฐ เสริ มสร้ างบทบาทการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนให้ มีความเข้ม แข็ง โดยจัดให้ มี
โครงการก าหนดมาตรฐานระดั บ คุ ณ ธรรมของนั ก การเมื อ ง โครงการเสวนาประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระชาชน
ร่วมเสวนาหาทางออกในประเด็น ต่าง ๆ ในระดับภูมิภ าคและในกรุงเทพมหานคร และให้ มีโครงการจัดตั้ง
สภาพลเมือง
๔.๓ การปฏิรูปมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้มี มาตรการส่งเสริมและพัฒ นาผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ ได้ผู้ ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเป็นที่พึงประสงค์ของประชาชน ดังนี้
๑) ให้องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะรับสมัคร
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
๑.๑) ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจัด ให้ ผู้ที่แสดงความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง
ทุกระดับ ซึ่งได้ แสดงความจานงต่ อคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เพื่ อแสดงตนและแนะน าตนต่อสาธารณะ
ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักการเมือง
อาทิ การศึกษาเพื่ อสร้างพลเมือง (Civic Education) มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง ความรู้ทั่วไป
เกี่ย วกับ ระบบงานนิ ติบั ญ ญั ติ รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการเลื อกตั้ง หรือกฎหมายอื่น ๆ ตามที่จาเป็ น
เป็นต้น
๑.๒) เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ สภาเข้ารับตาแหน่ง ให้ สภาผู้แทน
ราษฎรและวุ ฒิ ส ภาจั ด ให้ มี โ ครงการกิ จ กรรมสร้า งความเข้ าใจความตระหนั ก ถึ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเสริมสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประเทศ
เป็นสาคัญ รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการทาหน้าที่
เป็นผู้แทนของประชาชน ระบบงานนิติบัญญัติ ระบบการประชุม หรือระบบงานอื่น ๆ ตามที่จาเป็น
๑.๓) ให้พรรคการเมืองทาหน้าที่จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ค่ า นิ ย ม และทั ศ นคติ ที่ ดี อุ ด มการณ์ แ ละนโยบายของพรรค
รวมทั้งฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอื่น ๆ ที่จาเป็นให้กับสมาชิกพรรคและประชาชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางรากฐาน
ให้ส มาชิกพรรคและประชาชนพัฒ นาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็น
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนองค์ความรู้ และงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวตามสมควร เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
๑.๔) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า หรือหน่วยงานอื่ น ๆ ของรัฐ
ที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน จัด ให้มีโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักการเมือง โครงการ
หลักสูตรอบรมผู้ที่เป็นนั กการเมือง และโครงการหลักสูตรอบรมผู้ ที่จะสมัครเป็นนักการเมือง องค์กรอิสระ
และผู้ที่สนใจการเมือง

๑๗
๑.๕) ให้ กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่ งบรรจุ
หลักสูตรวิชาว่าด้วยหน้าที่พลเมืองให้แก่เด็กและเยาวชน และให้นาหลักธรรมคาสอนทางศาสนาฝึกอบรมจิตใจ
และคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและการทางานได้
ทั้งนี้ หลักธรรมคาสอนดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับความเชื่อศาสนาของเด็กและเยาวชนดังกล่าว
๑.๖) ให้ รั ฐ ด าเนิ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
และสร้างความเป็ น พลเมืองให้ กับประชาชน โดยสร้างระบบรองรับเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้ กับ
ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ อาจศึกษาและนา
ระบบการสร้างความเป็ นพลเมืองของต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จในการสร้างพลเมืองมาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างพลเมืองของประเทศไทย
๔.๔ การปฏิ รู ป การพิ จ ารณ าค่ า ตอบแทนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งและผู้ บ ริ ห าร
พรรคการเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
และประชาชน ทั้ งนี้ อั ตราค่ าตอบแทนจะเป็ น เท่ าใดนั้ น ให้ พิ จารณาถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์
เศรษฐกิจ ของบ้ านเมื อ ง สถานะการเงิน การคลั งของประเทศ และพิ จ ารณาความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ประกอบด้วย
ให้มีมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองสามารถปฏิบัติหน้าที่
ลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุข และแก้ ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ โดยมีมาตรการพิจารณาค่าตอบแทน
ค่ า ตอบแทนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งและผู้ บ ริ ห ารพรรคการเมื อ ง เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
และการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน ดังนี้
๑) เมื่อวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองกับบทบาท อานาจหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ในการท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ แทนปวงชนอย่ างเต็ ม ประสิ ท ธิภ าพ และการดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข
ของประชาชนทั้งประเทศ แล้วพบว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่มีจานวนน้อย
ไม่ มีความสอดคล้ อ งกับ อานาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ ดังนั้ น จึงควรมี ก ารพิ จารณาทบทวนปรับ ปรุง
ค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนจะเป็นเท่าใดนั้นให้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมตามสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเมือง สถานะการเงินการคลังของประเทศ และพิจารณา
ความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย และการปฏิรูปการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้ มีการดาเนินการภายหลังจากร่างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ)
มีผลบังคับใช้ไปแล้ว ๕ ปี
๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมตามกฎหมาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และเพื่อให้
การแข่งขันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
๓) ให้มีกฎหมายกาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง
และขณะดารงตาแหน่ง ห้ามบริจาคช่วยงานตามประเพณีต่าง ๆ เช่น งานศพ งานอุปสมบท งานมงคลสมรส ฯลฯ
ภายในเขตเลือกตั้งของตน แต่ไม่ห้ามบุคคลดังกล่าวไปร่วมงานประเพณีต่าง ๆ
ทั้งนี้ จะต้อ งมีการประกาศให้ ป ระชาชนได้รับ ทราบถึงมาตรการดังกล่ าวอย่างทั่ วถึ ง
เพื่อให้ ป ระชาชนในเขตเลื อกตั้งนั้ น จะได้ไม่ เรียกร้องเงินจากบุคคลดังกล่ าว เพื่อป้องกันระบบอุปถัมภ์และ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

๑๘
๔) ให้พรรคการเมืองจัดสรรงบประมาณของพรรคเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้บริหารพรรคการเมือง และให้เสนอเป็นรายงานการเงินของพรรคให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๕. กาหนดเวลาการปฏิรูป
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้นไป
๖. แหล่งที่มาของงบประมาณ
๖.๑ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
๖.๒ งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.๓ การบริจาคของประชาชนทั่วไป
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๑ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๗.๒ คณะรัฐมนตรี
๗.๓ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗.๔ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๗.๕ สภาผู้แทนราษฎร
๗.๖ วุฒิสภา
๗.๗ กระทรวงการคลัง
๗.๘ กระทรวงมหาดไทย
๗.๙ กระทรวงศึกษาธิการ
๗.๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๑๑ ศาลฎีกา
๗.๑๒ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๗.๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗.๑๔ สถาบันพระปกเกล้า สภาพัฒนาการเมือง
๗.๑๕ พรรคการเมือง
๗.๑๖ องค์กรสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน
๘. ข้อเสนอแนะ
การปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้สัมฤทธิผลได้นั้น นอกจากการดาเนินการตามรายงาน
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ยังต้องมีกลไกการปฏิรูปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน การทาให้พรรคการเมือง
เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง การให้มีระบบการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม
เพื่อให้คัดเลือกคนดีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน การควบคุมและตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม
ทั้งนี้ กลไกการปฏิรู ป ต่าง ๆ ดังกล่ าว หากมีการดาเนินการจนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็ นรูป ธรรม
จะท าให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงที่ ดีขึ้น กั บ ระบบการเมื องไทย และจะน ามาซึ่งผู้ ดารงต าแหน่ งทางการเมือ ง
ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศได้ในที่สุด

๑๙
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จึงขอเสนอรายงาน เรื่อง “ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง” ซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมาธิการ
ขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ านการเมื อ งได้ มี ก ารปรั บ ปรุงรายงานแล้ ว จึง ขอได้ โปรดส่ งรายงานไปยั ง
คณะรั ฐ มนตรี สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ คณะกรรมการร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

ภาคผนวก ก
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่อง การปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่ข้าราชการ และร่างพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ได้มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมืองเสนอ ซึ่งมีความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปสาระสาคัญในแต่ละประเด็น ดังนี้
๑. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๑.๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีปัญหาสาคัญที่สุดคือตัวบุคคลยังขาดความเหมาะสมในการดารง
ต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง ซึ่ ง การมี ค วามรู้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอ ควรต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ความสุ จ ริ ต
ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรม รวมทั้งการทางานจะต้องมีความกระตือรือร้นด้วย
๑.๒ ควรมี ม าตรการในการคั ด กรอง การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมื อ ง การก าหนดไว้ ขั้ น ต้ น คื อ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง เช่ น นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ค วรก าหนดไว้ ว่ า
ผู้ ที่ เ คยถู ก ค าพิ พ ากษาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบต่ า ง ๆ คนเหล่ า นี้ จ ะไม่ ส ามารถด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองได้ตลอดชีวิต เป็นต้น
๑.๓ คาว่า ผู้นาทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะแต่การเมืองระดับชาติ ควรให้รวมถึงการเมืองในระดับท้องถิ่น
ด้วย ซึ่ ง ผู้ น าทางการเมืองไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่ คนที่ประสบความส าเร็จในทางธุรกิจแล้ วจะสามารถมาประสบ
ความสาเร็จในทางการเมืองได้เสมอไป
๑.๔ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองโดยตรง ควรรวมผู้เข้าไปสู่อานาจรัฐทั้งหมดไม่ ใช่เฉพาะนักการเมือง
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอานาจทั้งหลายด้วย โดยกาหนดให้
ชัดเจนไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และควรต้องมีการแสดงแบบรายการภาษีเงินได้
ย้อนหลัง ๓ ปี พร้อมกับแสดงบัญชีทรัพย์สิน
๑.๕ คุณสมบั ติผู้ น าทางการเมืองยุคใหม่ คือ ๑. มี ความซื่อสั ตย์ สามารถย้อนไปดู ได้ถึงอดี ต ๒. มี ความ
รับผิดชอบ ไม่แก้ตัว ไม่ให้ร้ายบุคคลอื่น ตาหนิหรือใส่ร้ายกัน ๓. ควรเป็นบุคคลที่มีน้าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ความสงบสุข และความปรองดอง
๑.๖ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ บุคคลเหล่านี้มีความสาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะมาใช้ อ านาจรั ฐ เพื่ อ จั ด สรรทรั พ ยากรของประเทศ ควรต้ อ งหาแนวทางก าจั ด วั ฒ นธรรม
ทางการเมืองที่ไม่ดีในอดีต
๑.๗ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองใช้อานาจในการแต่งตั้งให้บุคคลเข้า มารับตาแหน่งและเข้ามา
จั ด การในการใช้งบประมาณ ใช้ทรั พยากรทุกอย่าง จึงไม่ต้องการนักการเมืองที่ขาดอุดมการณ์ ขาดจิตส านึก
หรือมุ่งหวังเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์
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๑.๘ ค่าตอบแทนของนั กการเมื องต่าเกินไปไม่เหมาะสมกับความรับผิ ดชอบ ควรจะพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในบางตาแหน่ง เพื่อให้เหมาะสม ทัดเทียมกับ
ประเทศต่าง ๆ
๒. พรรคการเมือง
๒.๑ ควรให้พรรคการเมืองจัดตั้งคณะทางานจริยธรรมภายในองค์กร การควบคุมนักการเมื อง
ควรจะต้องควบคุมภายในพรรคการเมืองก่อนที่จะเข้ามาสู่ การดารงตาแหน่งทางการเมือง การที่จะควบคุม
โดยกฎหมายต่าง ๆ และการที่พรรคการเมืองจะต้องดูแลคนในพรรคการเมืองของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่มคี วามสาคัญ
๒.๒ ควรการกาหนดว่า พรรคการเมืองไม่ควรที่จะไปบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องลงมติ
ในทุกเรื่องตามมติของพรรคการเมืองนั้น ๆ เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน จึงควร
ต้องมีการกาหนดกฎเกณฑ์บางประการว่า ต้องเป็นกฎหมายประเภทใดบ้าง และเรื่องใดการลงมติ ควรต้อง
เป็นไปตามมติของพรรคการเมือง แต่หากเปิดกว้างทั้งหมดอาจเกิดปัญหาเรื่องของการกระทาที่ไม่เหมาะสม
๒.๓ ก่อนเข้าสู่การเมือง ควรมีการตรวจสอบบุคคลเรื่องของการเสียภาษี ไม่ใช่แต่เพียงการกาหนดอายุ
หรือการกาหนดถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ก็สมัครเข้ามาเป็นผู้สมัครสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นนักการเมืองควรต้อง
มีการเตรียมการ มีคุณสมบัติ การศึกษา และทักษะ
๒.๔ ทฤษฎีส ามเหลี่ ย มอาชญากรรมทางการเมือ ง พรรคการเมืองจะต้อ งเป็น พรรคการเมื อ ง
ของประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองของนายทุน นักการเมืองจะต้องเป็นนักการเมืองของประชาชนที่มีอุดมการณ์
ที่จะทางานเพื่อประชาชน ไม่ใช่นักการเมืองของนายทุน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
๒.๕ การให้พรรคการเมืองบังคับให้ สมาชิกที่ประสงค์จะเป็นผู้ส มัครรับเลื อกตั้ง ควรแสดงแบบ
รายการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง ๓ ปี ควรมีการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรม หากผู้ที่ประพฤติผิดทางจริยธรรม
ก็ควรต้องถูกถอดถอนโดยศาลฎีกา
๓. นักการเมือง
๓.๑ ระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะระดับใด ควรต้องมีการให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และต้องสามารถช่วยเหลือช่วยตัวเองได้ เรียนรู้วิชาชีพ เน้นการมีงานทาเพราะการปฏิรูปนักการเมืองอย่างเดียว
ไม่เพียงพอ
๓.๒ ควรจะมีวิธีการที่ทาให้การเมืองเป็นที่ยอมรับของประชาชน
๓.๓ การจัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมือง ควรให้สมาชิกพรรคการเมืองนั้น ๆ มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาด้วย ให้ประชาชนช่วยกันคิดว่าใครควรจะเป็นผู้แทนของเขา และต้องคานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
๔. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๔.๑ คนในสั งคมควรต้องมีการฝึกอบรมความเป็นพลเมือง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง พัฒนาการ
เมืองไทย โดยสร้างประชาธิปไตยที่ตวั คน
๔.๒ การเมื องการปกครองของประเทศ ควรต้ องวางแผนระยะยาว ๕ ปี ๑๐ ปี หรื อ ๒๐ ปี
เพื่อจะได้คนดีมาเป็นผู้น าประเทศ และควรต้องกาหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางและต้องสร้างภูมิ คุ้ ม กัน
ให้กับพลเมือง
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รายชื่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่อภิปราย
๑. พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน
๒. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
๓. นางถวิลวดี บุรีกุล
๔. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
๕. นายชูชัย ศุภวงศ์
๖. พลตารวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก
๗. พลตารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
๘. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา

ภาคผนวก ข
ตารางรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
๑. รัฐบำลสนับสนุน
งบประมำณ
๒. งบประมำณของ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
๓. กำรบริจำคของ
ประชำชนทั่วไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
๑. คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ
๒. คณะรัฐมนตรี
๓. สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ
๔. คณะกรรมกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญ
๕. สภำผู้แทนรำษฎร
๖. วุฒิสภำ
๗. กระทรวงกำรคลัง
๘. กระทรวงมหำดไทย
๙. กระทรวงศึกษำธิกำร
๑๐. ศำลรัฐธรรมนูญ
๑๑. ศำลฎีกำ
๑๒. องค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญ
๑๓. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑๔. สถำบัน
พระปกเกล้ำ สภำพัฒนำ
กำรเมือง
๑๕. พรรคกำรเมือง
๑๖. องค์กร
สื่อสำรมวลชนทั้งภำครัฐ
และเอกชน

ข้อเสนอแนะ
กำรปฏิรปู ผู้ดำรงตำแหน่งทำง
กำรเมืองให้สมั ฤทธิผลได้นั้น
นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม
รำยงำน เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งทำง
กำรเมือง ยังต้องมีกลไกกำรปฏิรูป
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง ได้แก่
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย
ให้กับประชำชน กำรทำให้พรรค
กำรเมืองเป็นสถำบัน
ทำงกำรเมืองของประชำชนอย่ำง
แท้จริง กำรให้มีระบบกำรเลือกตั้ง
ทีม่ ีควำมสุจริตและเทีย่ งธรรม
เพื่อให้คัดเลือกคนดีเข้ำมำปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นผู้แทนของประชำชน
กำรควบคุมและตรวจสอบ
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองที่มี
ประสิทธิภำพและเที่ยงธรรม ทั้งนี้
กลไกกำรปฏิรปู ต่ำง ๆ ดังกล่ำว
หำกมีกำรดำเนินกำรจนเกิดผล
สำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม จะทำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นกับระบบกำรเมืองไทย และ
จะนำมำซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง
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กาหนดเวลา
การปฏิรูป
ผู้ดำรง
แผนกำรปฏิรูป
๑. ปฏิรูปมำตรกำรในกำรคัดกรอง ตรวจสอบ ช่วงระยะเวลำตั้งแต่
ตำแหน่ง
ประเทศ
คุณสมบัติของผูส้ มัครเพื่อดำรงตำแหน่ง
รำยงำนของ
ทำงกำรเมือง ด้ำนกำรเมือง เรื่อง ทำงกำรเมือง
คณะกรรมำธิกำร
ผู้ดำรงตำแหน่ง
กำหนดให้มีกระบวนกำรคัดกรองและ
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ทำงกำรเมือง
ตรวจสอบบุคคลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ ประเทศด้ำนกำรเมือง
ตั้งแต่ก่อนกำรรับสมัครดำรงตำแหน่ง
เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง โดยเปิดโอกำสให้ประชำชน
ทำงกำรเมือง ได้รับ
พรรคกำรเมือง และชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ควำมเห็นชอบจำกที่
ในกำรตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของ
ประชุมสภำขับเคลื่อน
บุคคลดังกล่ำว
กำรปฏิรปู ประเทศ
เป็นต้นไป
๒. ปฏิรูปกำรควบคุมตรวจสอบจริยธรรม
ระบบคุณธรรมและกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยปรำศจำกกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
กำหนดให้มีมำตรกำรและกลไก
กำรควบคุมตรวจสอบทำงจริยธรรม ระบบ
คุณธรรมและกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยปรำศจำก
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผูด้ ำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองทั้งในระดับชำติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภำพ เพือ่ ให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองรักษำซึ่งเกียรติภมู ิและ
ผลประโยชน์ของประเทศ
เรื่อง

เรื่อง

แผนการปฏิรูป

วิธีการปฏิรูป

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
ทำงกำรเมืองที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
มีควำมรับผิดชอบต่อประชำชน
และรักษำผลประโยชน์ของ
ประเทศได้
ในที่สุด
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๓. กำรปฏิรูปมำตรกำรในกำรส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนำผูด้ ำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมือง
กำหนดให้มีมำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง เพื่อให้ได้ผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองเป็นที่พึงประสงค์ของ
ประชำชน
๔. กำรปฏิรูปกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้
ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองและผูบ้ ริหำร
พรรคกำรเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจ
และกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ในกำรสร้ำงประโยชน์
ให้กับประเทศชำติและประชำชน ทั้งนี้ อัตรำ
ค่ำตอบแทนจะเป็นเท่ำใดนั้น ให้พิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
ของบ้ำนเมือง สถำนะกำรเงินกำรคลัง
ของประเทศ และพิจำรณำควำมคิดเห็นของ
ประชำชนประกอบด้วย
กำหนดให้มีมำตรกำรสนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้ผดู้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
สำมำรถปฏิบัตหิ น้ำที่ลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุข
และแก้ไขปัญหำของพี่น้องประชำชนทั้ง
ประเทศ โดยมีมำตรกำรพิจำรณำกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรเมืองอันเหมำะสม

กาหนดเวลา
การปฏิรูป
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ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๕
ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
----------------------------------------------------------๑. นำยกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรี
๓. สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
๔. สมำชิกวุฒิสภำ
๕. ข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่นนอกจำก (๑) และ (๒) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง
ตามพระราชบั ญ ญัติ ข้า ราชการการเมื อง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ได้บัญญัติให้ ข้าราชการ
การเมือง ได้แก่ บุคคลซึ่งรับราชการในตาแหน่งข้าราชการการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๔) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(๕) รัฐมนตรีว่าการทบวง
(๖) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(๗) รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง
(๘) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(๙) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(๑๐) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(๑๑) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๑๒) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(๑๓) โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(๑๔) รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(๑๕) เลขานุการรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(๑๖) ประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๑๗) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๑๙) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
(๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
๖. ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๙๒ ตาแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง มีดังต่อไปนี้
(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
(๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๔) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๕) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร

๒๖
(๖) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(๗) ที่ปรึกษาผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๘) โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๙) โฆษกประธานวุฒิสภา
(๑๐) โฆษกผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๑๑) เลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๒) เลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๑๓) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๔) เลขานุการประธานวุฒิสภา
(๑๕) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๖) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๑๗) เลขานุการผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๙) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
(๒๒) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๒๓) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๒๔) ผู้ช่วยเลขานุการผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๗. ผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
๘. สมำชิ ก สภำท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตำมที่ ค ณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
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รายนาม
๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๓. ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ

๒๗

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. นายเสรี สุวรรณภานนท์
๒. นายกษิต ภิรมย์
๓. พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
๔. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
๕. นายชัย ชิดชอบ
๖. นายสุชน ชาลีเครือ
๗. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
๘. นายวันชัย สอนศิริ
๙. นายคานูณ สิทธิสมาน
๑๐. นายดารงค์ พิเดช
๑๑. พลตารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
๑๒. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๑๓. นายนิกร จานง
๑๔. พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
๑๕. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
๑๖. นายวิทยา แก้วภราดัย
๑๗. นายสมพงษ์ สระกวี
๑๘. นายอรุณ จิรชวาลา
๑๙. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๒๐. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
๒๑. นางนรรัตน์ พิมพ์เสน

ประธานกรรมาธิการ
รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
ที่ปรึกษากรรมาธิการ
โฆษกกรรมาธิการ
โฆษกกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
เลขานุการกรรมาธิการ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ

๒๘

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๑. นายสมพงษ์ สระกวี
๒. พลตารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
๓. พลเอก ฐิติวัจน์ กาลังเอก
๔. นายวิทยา แก้วภราดัย
๕. นางนรรัตน์ พิมเสน
๖. นายดารงค์ พิเดช
๗. นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
๘. นายภูวเดช อินทวงศ์
๙. นายสุชัยสิทธิ์ อัตถาวงศ์
๑๐. นายสมบัติ กฤตสุทธาชีวะ
๑๑. นางนาที รัชกิจประการ
๑๒. นายอภิชา ระยับศรี
๑๓. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
๑๔. พลตรี สุรพล ตาปนานนท์
๑๕. นางสาวทิพภานิดา ปาลกะวงศ์

ประธานอนุกรรมาธิการ
รองประธานอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการอนุกรรมาธิการ

๒๙

ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ
๑. นายกษิต ภิรมย์
๒. นายชัย ชิดชอบ
๓. นายสุชน ชาลีเครือ
๔. นายนิกร จานง
๕. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๖. นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
๗. นายธงชาติ รัตนวิชา
๘. นายนคร มาฉิม
๙. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
๑๐. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๑๑. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
๑๒. ร้อยตารวจเอก ชารีฟ มะมิง
๑๓. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
๑๔. ร้อยเอก อภิรัชต์ พลางกูร
๑๕. นายชาตรี ทองใบ

