
 

 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 เมื่อบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ส าคัญของประเทศ 
ได้แก่ การใช้อ านาจรัฐหรืออ านาจทางการเมือง (Political power) ซึ่งมีผลกระทบในขอบเขตที่กว้าง
และลึก เกี่ยวข้องโดยตรงต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ ดังนั้นการสู่ต าแหน่งและการ
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงมักจะต้องได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากประชาชน  (Public office 
is a public trust) และถูกมองจากประชาชนในลักษณะที่เข้มงวดเป็นพิเศษมากกว่าบุคคลธรรมดา
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้มาตรฐานทางด้านศีลธ รรม จริยธรรม มาเป็นเคร่ืองมือในก าร
ควบคุมการตรวจสอบการตัดสินใจ (Decision making) และการกระท า (Action) ของนักการเมือง
ในฐานะบุคคลสาธารณะ 
 ในสภาพทางการเมืองปัจจุบัน หากสังเคราะห์ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในฐานะบุคคล
สาธารณะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนั้น ผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมืองย่อมเป็นตัวแทน
ของบุคคลทั้งประเทศ  มิใช่เป็นเพียงผู้แทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งเท่านั้น  แต่ถ้าสังเคราะห์
ต่อไปก็จะพบว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแต่ละคนนั้นยังเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลอีกอย่าง
น้อย 8 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ การเป็นตัวแทนผลประโยช น์ของตนเอง ครอบครัว พรรคการเมือง ผู้ให้
การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนทางการเมือง กลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง  กลุ่มข้าราชการหรือ
หน่วยงานที่ต้องอาศัยพึ่งพาในการปฏิบัติงาน กลุ่มลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์ กลุ่ม
ผลประโยชน์ในเขตเลือกตั้ง ประชาชนทั่วไปและประโยชน์สาธารณะ 
  การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอันควรจะเป็นตัวแทนของประชาชนและผลประโยชน์
สาธารณะ  แต่มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง  ๆ อีกมากมาย การเมืองจึงเป็นเร่ือง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะต้องใช้อ านาจอันชอบธรรมในการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาความขั ดแย้ง
ของบุคคลหลายกลุ่มและไม่น าไปสู่ข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกระท าการเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องในที่ที่สุด อันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
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 การขัดกันระหว่า งผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่ วนรวม เป็นสถานการณ์ที่อาจ
น าไปสู่การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นต าแหน่งหน้าที่สาธารณะใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  เน่ืองจากผลประโยชน์ส่วนตัวได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ (หรือการปฏิบัติตนของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ ) หรืออย่าง
น้อยก็จะก่อให้สาธารณชนเกิดข้อสงสัยต่อการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าได้
กระท าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือไม่  ซึ่งจะเป็นการบั่นทอน
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบ าล จนอาจเกิดปัญหาเร่ืองความชอบธรรมในการปกครอง
ตามมา 
 ในต่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับเร่ือง  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอันเน่ืองมาจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ ดังกล่าว  จนได้มี
การตรากฎหมายหรือก าหนดกฎระเบียบเพื่อควบคุมการกระท าของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มิให้ผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะกระท าการใด  ๆ ที่จะน าพาผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในกรณีขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการควบคุมดังกล่าวเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติหน้าที่ที่ดี
อันจะส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะคงคุณธรรมอยู่ได้และใช้อ านาจเพื่อประโยชน์
สาธารณะ  ทั้งยังก่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นหรือเกิดความไว้วางใจว่าการใช้อ านาจหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นต าแหน่งหน้าที่สาธา รณะ ได้กระท าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและท าไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

หากกล่าวในส่วนของการควบคุมการกระท าของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ระดับสูงในฝ่าย
บริหาร โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของต่างประเทศก็มีรูปแบบและวิธีการควบคุมที่แตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับแนวคิดและสภาพสังคมวิทยาการเมืองของแต่ละประเทศ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้น เจ้าหน้าที่ระดับสูง ในฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลาง จะอยู่ภายใต้บังคับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะที่อยู่ในรูปของ
กฎหมายที่มีมาตรการการบังคับทางอาญา ส า หรับการฝ่าฝืนซึ่ งใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของ รัฐอย่าง
กว้างขวาง  และมีกฎข้อบังคับที่มีมาตรการบั งคับทางบริหารเสริมกฎหมายดังกล่าว  ซึ่งบังคับใช้
เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่าบริหารของรัฐบาลกลาง  โดยมีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับสูงในฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางต้องท าการเปิดเผยทรัพย์สิน และก าหนดกิจกรรมต้องห้ามมิ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการเพื่อมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับการใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ รวมถึงหนทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการขัดกันดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว  
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ทั้งยังมีการจัดต้ังส านักง านจริยธรรมภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ดังกล่าวในฝ่ายบริหาร โดยเจ้าหน้าที่บริหารกฎเกณฑ์ในภาพรวมและมีอ านาจออกกฎ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารถือปฏิบัติ นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงาน
ของฝ่ายบริหารจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจ าหน่วยงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการบริหาร
กฎเกณฑ์ดังกล่าวในหน่วยงานของตน ให้เป็นไปตามกรอบที่ส านักงานจริยธรรมภาครัฐก าหนดไว้
ด้วยการสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น  ๆ การควบคุมการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะในฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจึงเป็นไป
อย่างมีระบบที่ชัดเจน 
 ส่วนของสหราชอาณาจักร มีการก าหนดแนวทางในการวางตนในการกระท าที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ของรัฐมนตรี  ซึ่งจะรวมถึงเน้ือหาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับการใช้ อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี  โดยก าหนดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งใน
องค์กรภายนอก การจัดการเกี่ยวกับการลงทุนและการรับของขวัญ รวมถึงการท างานหรือการด ารง
ต าแหน่งใด  ๆ เพื่อพ้นจากหน้าที่  แต่ด้วยเหตุที่เป็นแนวทางปฏิบัติจึงไม่มีผลบังคับเสมือนเช่น
กฎหมาย  นอกจากนี้ ยังไม่ มีหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี  คงมีเฉพาะการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวหาว่ารัฐมนตรีกระท าการอันมิชอบเท่านั้น 
 ส าหรับประเทศแค นาดา รัฐมนตรีและผู้ด ารงต าแหน่ง หน้าที่สาธารณะระดับสูงของ
รัฐบาลกลางจะอยู่ภายใต้บังคับของประมวลว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการ
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ และการจ้างงานภายหลังพ้นจากต าแหน่งที่ก าหนดขึ้น  โดย
นายกรัฐมนตรี  โดยก าหนดให้รัฐมนตรีท าการเปิดเผยทรัพย์สินและกิจกรรมภายน อกของตน คู่
สมรส และบุตรที่อยู่ในความอุปถัมภ์ ต่อที่ปรึกษาทางจริยธรรม  ซึ่งจะมีการเปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบในส่วนของรัฐมนตรี  และข้อมูลส่วนน้ี ที่ปรึกษาทางจริยธรรมจะใช้ในการพิจารณาและให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการจัดการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใ ช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่ก าหนดไว้ในประมวล
ดังกล่าว  หากรัฐมนตรีไม่ด าเนินการดังกล่าวที่ปรึกษาทางจริยธรรม มีหน้าที่ รายงานต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  ระบบของแคนาดาในการจัดการ
เกี่ยวกับการขัด กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งรัฐมนตรีเป็นไปใน
ลักษณะแสวงหาความร่วมมือจากตัวรัฐมนตรีประกอบการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา  โดยมิได้
มุ่งเน้นการก าหนดกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดแล้วบังคับการให้เป็นไปตามนั้นด้วยมาตรการบังคับต่าง  ๆ 
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หากมีการฝ่าฝืน  แต่อย่างไรก็ดีความเข็มแข็งและประสิทธิภาพของระบบนี้จะมีมากน้อยก็จะขึ้นอยู่
กับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีด้วย  และคงจะมีปัญหามากกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่วางไว้นั้นเอง  

ข้อเสนอแนะ 

 แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้มีความพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (คอร์รัปชั่น ) 
อย่างต่อเน่ือง แต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม การเมือง เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและซับซ้อน ประกอบกับการพัฒนาของภาคธุรกิจธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ท า
ให้รูปแบบและเครือข่ายของการทุจริตปรับเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็วเป็นเงาตา มตัวและมี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม  เป็นผล
ให้ระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นที่วางกรอบไว้ในอดี ตยากที่จะ
ก้าวทันได้ กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในโลกปัจจุบันจึงต้องมีกติกาใหม่ 
และมีโครงสร้างที่เป็นอิสระ ยากต่อการแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์ กลไกกติกาต่าง  ๆ ต้อง
สามารถด าเนินประสานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพในการต้านภัยทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยรวมได ้
 ส าหรับประเทศไทย ปรากฏบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจหน้าที่รัฐมนตรีเป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ๆ 2492 โดยก าหนดข้อห้ามมิให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งหรือก ระท าการใด  ๆ 
ตามที่ก าหนดไว้  ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อ  ๆ มาส่วนใหญ่ก็มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว  โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ปรากฎ ในบทเฉพาะกาล มาตรา 331(2) 
โดยก าหนดให้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการห้ามกระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
รับผิดชอบทั้งในระหว่างด ารงต าแหน่ง หรือภายหลังพ้นจากต าแหน่งตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย และปรากฏอยู่ในหมวดที่ 12 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ส่วนที่ 2 ว่าด้วยการกระท าที่
เป็นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งใช้
บังคับควบคู่กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 ซึ่งได้รับความส าคัญมากในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
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 นอกเหนือจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังกล่าวแล้วนั้น ยังได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
อ่ืน  ๆ ด้วยคือ  ทั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ รวมทั้งปร ะมวลกฎหมายอาญา และ
กฎหมายอ่ืน  ๆ ด้วย  ซึ่งได้มีบทบัญญัติในเร่ืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบเหมือ นกับที่ได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ๆ 2542 แต่จะมีความแตกต่างกันบ้างเกี่ยวกับกลไกที่น ามาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  กล่าวคือ กฎหมาย
ส่วนใหญ่ยกเว้นบทบัญญัติที่ลงโทษทางอาญา  จะบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระท าหรือเคย
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนตามที่กฎหมายก าหนดต้องพ้นจากการเป็นผู้มีต าแหน่งหน้าที่นั้นหรือ
จะด ารงต าแหน่งหน้าที่นั้นไม่ได้ตามแต่กรณี  แต่ส าหรับกลไกหรือมาตรการที่ น ามาบังคับใช้หรือ
ควบคุมมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พ.ศ.2542 นั้น
คือ การก าหนดให้ผู้กระท าการฝ่าฝืนต้องได้รับโทษทางอาญา ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับที่บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนที่มีโทษทางอาญา 
 หลังจากที่ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎเ กณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเน่ืองมากจากการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะของ
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงทั้งของประเทศไทยและของ
ต่างประเทศ รวมทั้งได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น แล้ว มีข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้ 
 1. ในปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญไม่ครอบคลุมถึงการกระท าอื่น  ๆ ที่มีลักษณะอันอาจถือ ได้ว่ามีการเกิดขึ้นของ การ
ขัดกันระห่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม แล้ว  เน่ืองจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ไม่ได้ให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความถึ งลักษณะ
ของการกระท าอย่างไรที่อาจถือได้ว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวโดยเฉพาะและ
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ให้มีค าจ ากัดความถึงลักษณะของการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมกล่าวคือ  
  (1) การกระท าที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
  (2) การใช้ข้อมูลภายใน ของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ที่ตนได้รับหรือทราบจากการ
ปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าที่หรือในต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต 
  (3) การใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล
อ่ืนซึ่งไม่มีสิทธิโดยทุจริต 
  (4) การใช้อ านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้
อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ซึ่งหากมีค าจ ากัดความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์ตัวบุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเอง ที่จะสามารถเข้าใจสาระส าคัญของการกระท าที่เป็นข้อห้ามมิให้พึงปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของ ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง มากยิ่งขึ้น  และประชาชนโดยทั่วไปหรือองค์กร
อิสระก็จะสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ว่าได้กระท าไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณ ะหรือกระท าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  
หรือไม่  
 2. ส าหรับ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของตัวบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อห้ามของกระท าเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดขึ้นของการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ  เน่ืองจาก
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จะก าหนดข้อพึงจะต้องปฏิบัติ ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวนี้จะมี
มาตรการบังคับส าหรับการฝ่าฝืนด้วย  ดังนั้นกฎเกณฑ์ของข้อห้ามดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนว่า
การกระท าอย่างไรบ้างที่ห้ามกระท า  และอะไรที่สามารถกระท าได้  แค่ไหน เพียงใด รวมถึงตัว
บุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามของกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะนั้นจะต้องชัดเจนด้วยว่ามีใครบ้าง  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม่ได้ก าห นดให้เป็นที่แน่ชัดหรือให้ค านิยามจ ากัดความ
โดยตรง ว่าบุคคลใดบ้างที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของข้อห้ามเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดขึ้นของ
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การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ เพียงแต่
บัญญัติไว้ในเน้ือหาของแต่ละส่วนว่าบุคคลใดบ้างจ ะต้องกระท าการใดและห้ามมิให้กระท าการใด  
ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาน้ี ควรจัดท า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ” ขึ้นมาโดยเฉพาะ มีเนื้อหาเพิ่มเติมค านิยามของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าควรจะเป็น
ผู้ใดบ้าง  และมีข้อห้ามหรือข้อก าหนดให้พึงปฏิบัติอย่างไร เพื่อจะได้เกิดความชัดเจน อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ตัวบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเอง และผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อห้าม 
รวมถึงสื่อมวลชนก็จะสามารถเข้าใจสาระส าคัญของ ข้อห้ามและสามารถรายงานข่าวหรือติดตาม
ข่าวได้อย่างถูกต้อง 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันของบทบัญญัติว่าด้วยการกระท าที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
267 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 มาตรา  100 (4) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามด ารงต าแหน่งในธุรกิจเอกชน ซึ่งตามมาตรา 
100 (4) แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.
2542  อันเป็นบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันกับบท บัญญัติมาตรา 267 ข้างต้น  มิได้ห้ามการด ารง
ต าแหน่งในธุรกิจเอกชนไว้อย่างเด็ดขาด  หากแต่จะพิจารณาด้วยว่าธุรกิจเอกชนดังกล่าวอยู่ภายใต้
การก ากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ และโดยสภาพผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันด้วยหรือไม่  หากพิจารณาแล้วขาดองค์ประกอบข้อใด
ข้อหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถด ารง ต าแหน่งในธุรกิจเอกชนได้โดยไม่เป็นการฝ่าฝืนกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542 ดังนั้น 
ในการพิจารณาเร่ืองการด ารงต าแหน่งในธุรกิจเอกชนในส่วนของรัฐมนตรีนั้น อาจมีกรณีที่
รัฐมนตรีมิได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ .ศ .2542  แต่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  ในปัญหานี้หากได้จัดท า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของผู้ด ารงต าแหน่งทางก ารเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ขึ้นมาโดยเฉพาะ บัญญัติห้ามบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จะด ารงต าแหน่ง
ใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
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หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ อันเป็นบทบัญญัติตาม มาตรา 267 ของรัฐธ รรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 4. ปัญหาเกี่ยวกับขอบอ านาจในการด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และประชาชนโดยทั่วไป  ใน
ปัญหาน้ี หากผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้า ที่สาธารณะของตน
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้ว  ซึ่งหากไม่เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือไม่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นแล้ว  ประชาชนโดยทั่วไปจะไม่สามารถร้องขอให้ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินมาตรการทางกฎหมายแก่บุคคลดังกล่าวได้เลย  ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 250(2) ก าหนดว่า หากคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีเหตุอันควรสงสัย  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจะต้องมีมติให้ท าการไต่สวนบุคคลดังกล่าว จึงจะสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายตามที่
บัญญัติไว้แก่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังกล่าวได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการกระท าที่
เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเกิดจากการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าทีส่าธารณะนั้นก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยทั่วไปทั้งประเทศได้ ซึ่ง
ไม่ได้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะเจาะจงกับบุคคลบุคคลหนึ่งโดยตรงเป็นพิเศษดั่งเช่นในคดีอาญา  
จึงไม่ควรน าหลักการเร่ืองผู้เสียหายในคดีอาญามาใช้ส าหรับการเร่ิมกระบวนการด าเนินคดีอาญา
ดังกล่าว โดยควรให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายตรวจสอบการใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่าได้ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ โดยไม่จ าต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรง 
 5. ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมในลักษณะ
การสมยอมของตัวบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ในประเด็นปัญหาน้ีในปัจจุบันมีกฎหมายส าหรับแก้ไขและปราบปรามผู้กระท าผิดกรณี
สมยอมราคากันทั้งที่เกิดจากฝ่ายเอกชนและเกิดจากความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งได้แก่  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542 แต่
อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมักจะไม่ได้มีการกระท าที่เป็นความผิด
ชัดเจนตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แต่เป็นการใช้นโยบายในการบริหารโครงการของรัฐ 
หรือใช้อิทธิ พลของตนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึ่งถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมอีกกรณี
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หนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาน้ีผู้ศึกษาเห็นว่า ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหา
การขัดกันของผลประโยชน์ระหว่างผู้ประมูลงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระหว่างผู้ประมูลด้วยกัน  
โดยก าหนดให้ผู้ประมูลงานต้องแจ้งเ ป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเกี่ยวพั นระหว่างบริษัทกับบุคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ซึ่งรวมทั้งข้าราชการและนักการเมือง ที่อาจมีผลประโยชน์ซ้อนกันอยู่กับ
ผลประโยชน์ ของทางบริษัท  เพื่อที่ส านักงานควบคุมการประมูลจะได้มีข้อมูลไว้ตรวจสอบ
พฤติกรรมทับซ้อนของผลประโยชน์ และหาทางป้องกันได้ และหากผู้ประมูลงานแจ้งข้อเท็จจริง
เท็จ หรือหลีกเลี่ยงที่จะแจ้ง จะถูกตัดสิทธิ์  และควรที่จะมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
ให้ถือว่าการกระท า ดังต่อไปนี้เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม คือ “การริเร่ิม การเสนอ จัดท าหรืออนุมติโครงการของรัฐโดยทุจริตเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ” ซึ่งหากมีบทบัญญัติของ
กฎหมายก าหนดขอบเขตของกา รกระท าที่ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถควบคุม การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
สาธารณะของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะได้มากยิ่งขึ้น 
 6. ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเผยทรัพย์สิน ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อสาธารณชน  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวดที่ 12 การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ  ส่วนที่ 1 การตรวจสอบทรัพย์สิน  มาตรา 259 ถึง มาตรา 264  โดยในมาตรา 259 ได้
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรา ยการทรัพย์สินและหนี้สินของตน 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทุกคร้ังที่เข้ารับต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งข้อมูลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะต้องเปิดเผย
นั้นไม่ต้องแสดงกิจกรรมภายนอกวงงานของภาครัฐของตน คูส่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
และในส่วนของการเปิดเผยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น  โดยหลักไม่ต้องเปิดเผยหากเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนดไว้  เน่ืองจากหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็จ ะไม่มีสิทธิรับไว้  แต่หาก
จ าเป็นต้องรับไว้ก็ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อวินิจฉัย
ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ในสภาพของสังคมไทย ซึ่งบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วมักยังต้องพึ่งพาหรือ
มีความเชื่อมโยงในทางเศรษฐกิจกับบิดามารดาของตนซึ่งเป็นรั ฐมนตรีอยู่มาก  และในข้อเท็จจริงก็
จะพบว่ารัฐมนตรีและคู่สมรสหลาย ๆ คนได้โอนทรัพย์สินของตนให้บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วเป็น
จ านวนมาก  ท าให้ทรัพย์สินส่วนดังกล่าวไม่ต้องท าการแสดงต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลย  ซึ่งท าให้มาตรการการป้องกันการเกิดขึ้ นของการขัดกันระหว่าง
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ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยการก าหนดให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันนั้นยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า  ควร
จะต้องก าหนดให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรวมถึงผู้ด ารงต าแน่งทางการ เมืองอื่นซึ่งเป็นต าแหน่ง
หน้าที่สาธารณะ จะต้องแสดงถึงกิจกรรมภายนอกวงงานของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่าง  ๆ ของตน คู่สมรส และบุตรด้วย  แม้ตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเองจะไม่สามารถ
ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท หรือองค์การด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผ ลก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกันก็ตาม  คงด ารงต าแหน่งอื่น  ๆ ที่ไม่มีลักษณะดังกล่าวได้เท่านั้น  แต่การแสดงถึงเร่ือง
ดังกล่าวของคู่สมรสและบุตรของรัฐมนตรี ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการตรวจสอบการใช้
อ านาจของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรวมถึงผู้ด ารงต าแน่งทางการเมืองอื่น ว่ าได้มีการใช้อ านาจ
ในต าแหน่งหน้าที่เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวหรือไม่  รวมตลอดถึงบุตรที่บรรลุนิติ
ภาวะของรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งได้รับการโอนทรัพย์สินมาจากรัฐมนตรี
หรือคู่สมรสของรัฐมนตรีก่อนหรือขณะที่ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี  จนท าให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ
ตนได้มากจากทรัพย์สินที่ได้รับโอนมานั้น  เช่นน้ีก็จะท าให้การตรวจสอบการใช้อ านาจของ
รัฐมนตรีเป็นไปเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือไม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรมี
การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแ ละหนี้สิน (และ
กิจกรรมภายนอกวงงานภาครัฐ ) ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกปี
ตลอดระยะเวลาที่ยังคงด ารงต าแหน่งทางการเมืองอยู่ อันจะท าให้สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของ
สินทรัพย์และกิจกรรมต่าง  ๆ ของรัฐมนตรีรวมทั้งคู่สมรสและบุตรได้  ซึ่งการเพิ่มภาระดั งกล่าว
ให้กับรัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ก็ควรที่จะจัดให้มีการน าข้อมูลที่ต้องแสดงไป
วิเคราะห์และพิจารณาว่ามีทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือกิจกรรมภายนอกวงงานของภาครัฐในส่วนใดที่
อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเน่ื องมาจากการ
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือไม่  หากตรวจพบก็ต้องให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรือผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นส าหรับการจัดการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือกิจกรรมภายนอกที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเน่ืองมาจากการ ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ ซึ่งจะท าให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ 
 7. ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรหลักที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการ
เกิดขึ้นของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์  เน่ืองจากคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ มีภาระจ านวนมากไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงจึงเห็นควรให้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม  ดังเช่นส านักงานจริยธรรมภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะให้
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ค าปรึกษาแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ  และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเมื่อมี
กรณทีี่เกี่ยวกับการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม และ
สามารถใช้ค าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินการได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกด าเนิน
คดีอาญา  รวมทั้งในแต่ละหน่วยงานภาครัฐในฝ่ายบริหารควรจะมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่จริยธรรม
ประจ าหน่วยงานขึ้นเพื่ อรับผิดชอบบริหารกฎเกณฑ์ดังกล่าวในหน่วยงานของตนให้เป็นไปตาม
กรอบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดขึ้น  
 กล่าวโดยสรุป หากรัฐบาลต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ควรจะต้อง มีการปฏิรูป
การเมืองการปกครอง รวมทั้งการบริหาร โดยเสริมสร้างมาต รการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาคการเมืองการและภาคราชการ ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ  ส่งเสริมองค์กรอิสระและประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งป้องกันการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้ อน โดยการ
จัดท า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ขึ้นโดยละเอียดขึ้นมา
เป็นการเฉพาะเหมือนดังในประเทศตะวันตก เพื่อจะได้เชื่อมโยงกฎหมายที่มีอยู่กระจัดกระ จายให้
เป็นระบบ สามารถน ามาใช้ได้โดยง่ายโดยไม่ต้องมี การเทียบเคียงกับกฎหมายอ่ืนหรือต้องมีการ
ตีความเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด รวมทั้งจะท าให้มีวิธีพิจารณาความโดยเฉพาะซึ่งจะท าให้มาตรการการ
ตรวจสอบการให้ ใช้อ านาจรัฐเป็นไปด้ว ยความรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะ เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป     
 
 


