
 

 

บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ท าให้กระบวนการพัฒนาการ
ด้านต่าง  ๆ ของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อ เน่ืองเกี่ยวพันหลายด้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่ นต่อสายตาของประชาคมโลก  ประเทศไทยยั งคงต้องประสบปัญหา
ดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระท าความผิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆรัฐบาลจึงได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา  โดยถือว่า 
“การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นนโยบายหลักที่ส าคัญของรัฐบาล ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ประกอบกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็น องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ าจักรไทย  พุทธศักราช  2550 เป็นหน่วยงานหลักในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามกา รทุก
จริต พ.ศ.2551- 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกลไกในการประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย  จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
นั้นจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเ มืองเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายอย่าง
มากต่อส่วนรวม และเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาในระบบงานของรัฐและ
ต่อผลประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับจากบริการสาธารณะของรัฐ และยังก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบ
ราชการและแบบแผนของทางราชการในทางที่ไม่ดี  ซึ่งมีผลกระท บโดยตรงต่อเสถียรภาพของ
รัฐบาล ประ เทศไทยต้อง ประสบปัญหานี้มาอย่างต่อเน่ืองยาวนานและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
โดยการทุจริตจากเดิมเกิดขึ้นในรูปแบบของการให้สินบนที่ไม่ซับซ้อน มูลค่าของการกระท าทุจริต
น้อย  องค์กรในการตรวจสอบการทุจริตและสื่อมวลชนไม่เข็มแข็ง  แต่ในปัจจุ บันการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้พัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อปกปิดลักษณะของการกระท าให้ไม่
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มีร่องรอยหรือปรากฏหลักฐานท าให้ตรวจสอบได้ยากไม่เป็นที่สังเกตของสาธารณชน และมูลค่า
ของการทุจริตก็สูงขึ้น ผู้กระท าความผิดกระจายวงกว้างออกไปไม่เฉพาะข้าราชการประจ า และ
นักการเมืองเท่านั้น แต่ไปสู่กลุ่มบุคคลทุกสาขาอาชีพ 

 ค าว่า “คอร์รัปชั่น” (Corruption) นั้น ในภาษาอังกฤษ และฝร่ังเศส มีรากศัพท์มาจากภาษา
ลาติน Corruptus ซึ่งเป็น past participle ของ Corrumpere แปลว่า Break to pieces completely (แตก
ออกเป็นชิ้น  ๆ อย่างละเอียด ) ตามความหมายใน  Black law dictionary ให้ความหมายว่า เป็นการ
กระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระท าที่ชั่วและฉ้อโกง โดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน  นอกจากนี้ยังหมายถึงการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งประชาชนไว้ วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  โดยการรับหรือยอมรับ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  (Black law dictionary, 1979 , p.50) นอกจากนี้ยังตาม
พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน (2542 ) ได้ให้ความหมายว่า “คอร์รัปชั่น ” หมายถึงการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง  การเบียดบังเอาโดยอ านาจหน้ าที่ราชการ และให้ความหมายค าว่า “การฉ้อราษฎร์
บังหลวง ” ว่าเป็นการีดนาทาเร้นและการเบียดบังทรัพย์ของหลวงมาเป็นของตน ดังน้ันการ
คอร์รัปชั่นตามทัศนคติของไทยมีความหมายกว้างมาก กล่าวคือ หมายถึง การฉ้อราษฎร์บังหลวง
ตลอดจนการรีดไถโดยการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชกา รเรียกและรับสินบนจากราษฎร์ และได้
ให้ความหมายค าว่า “ทุจริต ” หมายถึง “ประพฤติชั่ว  คดโกง ” และตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 1(1) ระบุว่า  “โดยทุจริต ” หมายความว่า “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” ซึ่งในที่นี้หมายความว่า ประโยชน์ที่แสวงหานั้นเป็นประโยชน์ที่
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือผู้แสวงหาประโยชน์ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์นั้นตาม
กฎหมาย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้  แต่เน่ืองจากการคอร์รัปชั่น
มิได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในวงราชการเท่านั้น ดังนั้นในอี กแง่มุมหนึ่งคอร์รัปชั่นจึงหมายความรวมถึง 
การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent-Seeking) ของภาคธุรกิจเอกชนในรูปของการให้สินบนหรือ
สิ่งตอบแทนแก่นักการเมืองหรือข้าฯราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือก าไรที่ได้จาก
การสัมปทานผลิตหรือขายสินค้าที่ถูกจ ากัดจ านวนโดยนโยบายของรัฐบาลด้วย 

 การทุจริตคอร์รัปชั่ นนั้น เป็นการกระท าที่ไม่ ก่อผลประโยชน์แก่ ส่วนรวมโดยเป็นการ
กระท าที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อยแต่กลับสร้างภาระให้แก่คนกลุ่มใหญ่  เช่น  ในกรณี
รับเหมาก่อสร้างฮั้วกันในการประมูลจะเป็นก ารสร้างก าไรให้แก่ผู้ประกอบการ ไม่กี่รายในขณะที่ผู้
เสียภาษีทั้งประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงเกินควร เป็นต้น จึงท าให้เกิดประเด็น
ปัญหาว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น จ าเป็นต้องเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายเท่านั้นหรือไม่ เพราะการ
ใช้นโยบาย (ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ผิดกฎหมายในปัจจุบัน) ที่เอ้ือผลประโยชน์ให้แก่บุคคลบางกลุ่ม
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ก็ถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ เช่น การที่บุคคลสาธารณะ หรือบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พยายามใช้อิทธิพลส่วนตัวเข้าไปมีส่วนต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในการก าหนดนโยบาย  
กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแก่บุคคลภายนอก เช่นเพื่อน วงศาคณาญาติ หรือแม้แต่
บุคคลในครอบครัวของตน ซึ่งการกระท าในลักษณะดังกล่าวเป็นปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of interests) หรือที่เราเรียกว่า “การทับ
ซ้อนของผลประโยชน์”  ซึ่งองค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกได้เห็นพ้องว่า ควรน าเร่ือง “การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ” หรือ “การทับซ้อนของผลประโยชน์ ” หรือ “ความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ” หรือ “การขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
การด ารงต าแหน่งสาธารณะ ” (Conflict of interest) มาเป็นส่วนหนึ่งของนิ ยามของค าว่า 
“คอร์รัปชั่น” ด้วย 

การทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบการหาผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
ที่ชัดเจนว่าการกระท าอย่างไรเป็นความผิด และมองเห็นไม่ชัดเจน อีกทั้งประชาชนยังไม่ตระหนัก
ถึงว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดการตระหนักว่า ปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นท าให้ประเทศชาติได้รับความ เสียหายอย่างไรจึงเป็นปัจจัยที่ มีส่วนส่งเสริมให้ปัญหาการ
คอร์รัปชั่นในประเทศ ในรูปแบบนี้มีการขยายตัวได้มากขึ้น เมื่อ ภาคประชาชนอ่อนแอ ในขณะที่
ภาคนักธุรกิจ  การเมืองมีอ านาจเข็มแข็ง เมื่อมีการใช้ อ านาจทางธุรกิจ อ า นาจทางการเมือง อ านาจ
ทางความรู้ จะสามารถ แสวงหาประโยชน์ ในรูปแบบต่าง  ๆ ได้อย่างมากมายและ พลิกแพลง เพื่อ
ไม่ให้ผิดกฎหมายมากขึ้น  จากรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่นใน ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังกล่าวข้างต้นน้ี หากผู้กระท าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงทางการเมื องจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประเทศอย่างมากเพราะสามารถใช้อ านาจในนามของรัฐได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเน่ืองจาก
กระบวนการที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
ตามปกติไม่สามรถจัดการกับการทุจริตของนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดังสูงได้  ซึ่งแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ในปัจจุบันนี้ เร่ิมจากเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540 ได้ก าหนดให้มีการจัดต้ั ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีอ านาจหน้าที่ไต่
สวนข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบฐานะทางทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองรวมถึงผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในระหว่างหรือหลังจากที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
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หรือไม่ และที่ส าคัญคือ ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่ อชี้มูลความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งระดับสูงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการร่ ารวยผิดปกติ การกระท าผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อหน้าที่ หรือการทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น แต่อย่าง ไรก็ดีคณะกรรมการชุดนี้มิได้มีอ านาจพิจารณาโทษเจ้าเองแต่
เป็นอ านาจของวุฒิสภาในกรณีถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองออกจากต าแหน่ง หรือเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางศาล หรือการด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญ
หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วแต่กรณี  

แม้ว่าคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะมีความเป็น
อิสระและมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งได้ให้อ านาจอย่าง
เต็มที่ในการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับและทุกต าแหน่ง  แต่นับตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ยัง
ไม่สามารถด าเนินคดีกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด าเนินการป้องกันมิให้มีการเกิดขึ้นของ
ปัญหาการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมาตรการกฎหมายที่บังคับใช้ ในอยู่ในปัจจุบันรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ป้องกัน
การเกิดขึ้นของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประประโยชน์ส่วนรวมยังมี
ข้อบกพร่องและไม่เหมาะสมกับภาวะในปัจจุบัน รวมทั้งยังไม่เชื่อมโยงเป็นระบบ และอยู่กระจัด
กระจายตามก ฎหมายต่าง  ๆ รวมทั้งอาจ ไม่ครอบคลุม ถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป  ในการจัดท าวิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งเน้นศึกษาถึง
รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่นในลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในลักษณะและวิธีกา รต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางการกฎหมายที่ใช้ในการด าเนินคดี
กับผู้กระท าความผิดเพื่อน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษในปัจจุบัน ว่าที่มีอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้บังคับได้แค่ไหนเพียงใด หรือมีปัญหาอย่างไรบ้าง และมาตรการทางกฎหมายที่ใช้
ควบคุมและบังคับเพื่อป้องกันการเกิด ขึ้นของการ ขัดแย้ง กันระหว่างผลปร ะโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอันเน่ืองมาจากการ ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ นั้นเหมาะสมกับ
ภาวะในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อชี้ให้เห็นและเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขกฎหมาย
หรือมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้สามารถ ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเพื่อ
ใช้ในกรณีศึกษาประเด็นอ่ืน ๆ ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาความผิด เกี่ยวกับการทุจริต
ในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิด วิวั ฒนาการของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในลักษณะผลประโยชน์
ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหม ายที่เกี่ยวกับความผิดการทุจริต ของประเทศไทยและ
ของต่างประเทศ 
 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหม ายที่เกี่ยวกับความผิดการทุจริต ในรูปแบบผลประโยชน์
ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 5. เพื่อศึกษาหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความผิด
การทุจริตในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อน ามาปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป 

สมมติฐานของการศึกษา  

 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ขอ งรัฐโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองซึ่ง เป็นต าแหน่งหน้าที่สาธารณะมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  อันเป็นลักษณะผลประโยชน์
ทับซ้อน  ถือว่าเป็น ส าคัญ ปัญหาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ พัฒนาป ระเทศไทย  อีกทั้ง
มาตรการทางกฎหมายต่าง  ๆ ที่ก าหนดไว้เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของไทย
ยังมีข้อบกพร่องและไม่เหมาะสมอยู่หลายประการ มีลักษณะที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติตาม เนื่ องจาก
ยากต่อการท าความเข้าใจในขอบเขตและความหมายของบทบัญญัติโดยเฉพาะส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นัก
กฎหมาย อาทิ  เช่น  มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของกฎเกณฑ์ในการที่รัฐมนตรีจะน าไปถือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการส่วนตัว ความไม่ครอบคลุมต่อปัญหาต่างๆที่มีอยู่ และองค์กรที่บังคับการ ให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือมาตรการต่างๆยังมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ กระบวนการด าเนินคดี
และกฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้กับผู้กระท าความผิดในปัจจุบัน ยังมีกระบวนการตรวจสอบที่ล่าช้า 
หลายขั้นตอน ไม่เชื่อมโยงเป็นระบบ และไม่ครอบคลุมถึงลักษณะของการกระท าความผิดใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการกระท าผิดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับหรือมาตรการตาม
กฎหมายที่มีอยู่ จึงท าให้มีผู้ที่ถูกลงโทษจากการกระท าความผิดดังกล่าวน้อยมาก  ส่งผลให้ปัญหานี้
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หากเกิดขึ้นแล้วกร ะบวนการทางกฎหมายหรือมาตรการทางกฎ หมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถ
น าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตของการศึกษา 

 โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะ ปัญหาการทุจริตคอ รัปชั่น อันเกิดจากการกระท าของผู้ด ารง
ต าแหน่งการเมืองในระดับชาติ ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองซึ่ง เป็นต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่
และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  อันมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  และหามาตรการ ทางกฎหมายในการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์นี้ท าการศึกษา เชิงวิจัยเอกสาร (Documentary research )โดยการค้นคว้าจาก
หนังสือ บทความ เอกสารประกอบการพิจารณากฎหมาย รายงานการสัมมนาต่าง  ๆ ของ
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทีเกี่ยวข้อง รายงานข่าว หนังสือพิมพ์และเว็บ
ไซด์ต่าง  ๆ โดยเน้นการท าความเข้าใจ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาทั้งของใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ ในปัญหาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตคอรัปชั่น และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองในรูปแบบต่าง  ๆ โดยอาศัยหลักเหตุผลและความยุติธ รรม
และวิจัยหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเร่ืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาแ ละความส าคัญของปัญหาความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 2. ท าให้ทราบถึงแนวคิด และวิวัฒนาการของ ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ในลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดการทุจริตของประเทศไทยและ
ของต่างประเทศ 
 4. ท าให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดการทุจริตในรูปแบบผลประโยชน์
ทับซ้อนของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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 5. ท าให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการทุจริต ใน
ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อน ามาปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป  
 

นิยามศัพท์ 
 

 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. นายกรัฐมนตรี 
  2. รัฐมนตรี 
  3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  4. สมาชิกวุฒิสภา 
  5. ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก 1 และ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมือง 
  6. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
  7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
  8. ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
  9. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้
หรืองบประมาณไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายความว่า  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองซึ่ง เป็นต าแหน่งหน้าที่สาธารณะมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพล
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  
 การทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงการคอร์รัปชั่นด้วย  


