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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการเรื่อง อาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น: ปญหาระบบโครงสรางองคกรที่เปดชองโอกาส 

ในการกระทําความผิด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะหรือสภาพปญหาที่เปนชองทางโอกาสใหเกิดการกระทําความผิด        

จนกลายเปนปญหาการคอรัปชั่นภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา           

ที่กําลังจะกลายเปนปญหาเรื้อรังในสังคมไทย โดยเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงศึกษาขอมูลจากเอกสารโดยเก็บรวบรวมขอมูล

จากงานวิจัย ตํารา บทความ วิทยานิพนธ ส่ืออิเล็กทรอนิกส หนังสือพิมพ รวมทั้งใชการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษา

พบวา ชองทางโอกาสในการกระทําความผิดเกิดจากการที่กฎหมายใหอํานาจนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชดุลยพินิจ

และการตดัสินใจภายในองคกรมากเกินไป จนสามารถควบคุมทุกฝายภายในองคกรไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทําใหระบบตรวจสอบ

ตามโครงสรางองคกรไรประสิทธิภาพ กอปรกับความสัมพันธที่แข็งแกรงของผูมีอิทธิพลภายนอกองคกรทั้งที่เปนกลุมการเมือง 

กลุมนายทุน และกลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ นําไปสูการรวมมือกันในลักษณะเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน จนทําใหตรวจสอบได

ยากลําบาก ในสวนของแนวทางการปองกันแกไขปญหาตองสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น อีกทั้งใหความสําคัญ

กับการสรางระบบที่เขมแข็งในการตรวจสอบที่มีศักยภาพ 

 

คําสําคัญ: อาชญากรรมองคการ  คอรัปชั่น  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

Abstract 

 

The objectives of this academic article were to study the characteristics and problematic state 

of the opportunities for crime to the point of being the problem with corruption within the local government 

and to find ways to prevent and solve the problem that is becoming a chronic problem in Thai society. 

This would be done by conducting a qualitative study. The data was collected from research papers, 

theses, electronic papers, newspapers, and in-depth interviews with experts. From the study, it was 

found that the opportunities for committing corruption arise from the fact that the law authorizes the 

local administration organization chairperson to exercise discretion and make decision within the 

organization so that the chairperson has the absolute control in every aspect within the organization. 
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This makes the organization structure monitoring inefficient coupled with strong relationships with influencers 

outside the organization, both political, capitalist, and other interest groups leading to systematic co-

operation. This results in the operation being difficult to check. In terms of prevention approach, there 

must be more public participation and a focus on building a strong system for potential monitoring. 
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1. บทนํา  

 

ตามหลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยซ่ึงถือเปนประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐ  

การใชอํานาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปนศูนยเดียวกัน  ประชาชนทุกคนอยูภายใตการปกครอง  บังคับบัญชา

ของอํานาจที่มีเอกภาพและมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน1 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามรูปแบบน้ีจึงแบงเปน 3  

สวนหลัก  ไดแก  การรวมอํานาจ  การแบงอํานาจ  และการกระจายอํานาจ  ทั้งน้ีการจัดรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ

ดังกลาวจึงถูกแบงออกเปนการบริหารสวนกลาง  การบริหารสวนภูมิภาค  และการบริหารสวนทองถิ่น  ตามลําดับ  ซ่ึง

ประสบการณที่ผานมาภาคสวนที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศที่ชัดเจน  ไดแก  การบริหารราชการสวนกลางกับ

สวนภูมิภาคเทาน้ัน  เทากับวาโครงสรางระบบราชการไทยน้ันมีการรวมศูนยอํานาจมาโดยตลอด  กลาวคือทั้ง 2 ภาคสวนลวน

มีบทบาทสําคัญและกวางขวาง  อาทิ ภารกิจดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอม  การศึกษา  เปนตน  ทําใหภาค

ราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงถูกสถาปนามาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  กาวตามไมทัน จะมีอํานาจหนาที่

ใหบริการสาธารณะที่ไมคอยมีความสําคัญมากนัก  สวนมากจะเปนการดูแลทําความสะอาดเรียบรอย  การเก็บขยะ  การดูแล

ถนนหนทางขนาดเล็ก  เปนตน   

การที่ภาคราชการสวนทองถิ่นขาดบทบาทหนาที่หลักในการบริหารงานราชการทําใหมีผลตองบประมาณแผนดิน

ตามไปดวย  กลาวคือ  จะถูกจัดสรรในอัตราสวนที่นอยกวารอยละ  10  ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด2 จนกระทั่งเม่ือ

ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญ  ฉบับที่ 16  พ.ศ. 2540  ถือเปนการเปดฉากการกระจายอํานาจไปสูสวนทองถิ่นอยาง

แทจริง  รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนการนําเอาแนวคิดการปกครองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมาใชโดยใหประชาชนสามารถเขา

ไปมีสวนรวมทางการเมืองนอกเหนือไปจากหนาที่เพียงแคการเลือกตั้งเทาน้ัน  ทั้งน้ีมีการตราบทบัญญัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

การปกครองสวนทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไวอยางชัดเจนดวย  ประเด็นน้ีเอง นรนิติ  เศรษฐบุตร (2537) 3  บงชี้ในงาน

วิชาการมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 วา ในกระบวนการสรางระบอบประชาธิปไตยใหเขมแข็งน้ัน  องคกรปกครองตนเองในระดับ

ทองถิ่นจะตองมีบทบาทสําคัญในการจัดระบบสังคมไทย 

ทั้งน้ีการพัฒนาการปกครองทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จน้ัน  ส่ิงที่จําเปนตองทําคือการทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความเขมแข็ง  มีการกระจายอํานาจอยางแทจริง  โดยมีการบริหารจัดการที่ดี  รูจักปกครองตนเอง  มีการระดม

ความคิด  ความรูความสามารถของประชาชนเกิดความสํานึกรวมกัน  เพื่อบานเมือง  ทดแทนการพึ่งพิงรัฐบาลกลางแตเพียง

ฝายเดียว4  กระน้ันรัฐบาลจึงออกเครื่องมือที่เปนรูปธรรมขึ้นมาฉบับหน่ึง  ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีใชเปนเสมือนตัวขับเคลื่อนการ

                                                        
 1บูฆอรี  ยีหมะ. การปกครองทองถิ่นไทย.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2550). หนา 1. 

 2ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล. การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ : ศึกษาผานบทบาทของนักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง  และ

ประชาชน.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2555). หนา 1. 

 3นรนิติ  เศรษฐบุตร และคณะ. การเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.(มปพ. ,2537). หนา ก. 

 4สุพิชญา  จารุพันธ. “การเมืองในกระบวนการกําหนดนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549) 
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ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปไดถูกตองและเหมาะสม  คือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใตพระราชบัญญัติฉบับน้ีรัฐบาลไดดําเนินการถายโอนอํานาจ

หนาที่และรายไดไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ  จากการพัฒนาดังกลาวน้ีทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี

ความรับผิดชอบในการใหบริการแกประชาชนมากยิ่งขึ้น  เทากับเปนการลดอํานาจของรัฐบาลลง  และใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ  เขามามีอํานาจในการบริหารจัดการตนเอง  (self governance)  เพื่อพัฒนาทองถิ่นของตนเองมาก

ขึ้น  โดยคํานึงถึงความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการจัดระบบการจัดสรรที่จะเพิ่มมากขึ้น5  สงผลให

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมหลังจากไดมีการขับเคล่ือนนโยบายดานการกระจายอํานาจ เปนตนมา  สัดสวน     และเม็ดเงิน

งบประมาณที่ไดรับการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มขึ้นโดยตลอด  ซ่ึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะ

ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกลายเปนสถาบันการเมืองที่พรั่งพรอมไปดวยทรัพยากรเงิน  โดยที่รายได    สวนใหญของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะมาจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรใหหรือเรียกวาเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  แตในสวนภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเองกลับมีตัวเลขที่ต่ํามาก เจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการกระจายอํานาจไปสู

ทองถิ่นอยางจริงจังน้ันจึงดูผิดรูปผิดรอยไปมากอยูเชนกัน   

นอกจากประเด็นในเรื่องงบประมาณที่เพิ่มขึ้นแลว  การกระจายอํานาจอีกมิติหน่ึงแสดงใหเห็นในประเด็นการ

บริหารงานบุคคลภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ก็มีการปรับปรุงแกไขเปล่ียนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี

ถึงแมจะทําในรูปคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นที่ตองประกอบไปดวยผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ ก็ตาม แตผูบริหาร

ระดับสูงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังมีอํานาจในการตัดสินใจในการออกคําส่ัง  ทั้งกระบวนการของการบริหารงาน

บุคคลทั้งระบบ 

กระน้ันเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานเครื่องมือในรูป

ของ “เงิน  คน  วัตถุดิบ  และการจัดการ”  สามารถสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระมากกวาสมัยกอน  

กอปรกับอํานาจของผูบริหารภายใตการนําของผูบริหารที่เปนนักการเมืองก็มีมากตามไปดวย  อาชีพนักการเมืองทองถิ่นจึง

กลายเปนอาชีพที่หลายภาคสวนพยายามเขามามีบทบาทและสวนรวม  กระทั่งนักการเมืองระดับชาติ  เปนที่ประจักษในหลาย

จังหวัดมีอดีตรัฐมนตรี  หรืออดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลดชั้นเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอยูเปนจํานวนมาก  แตภาพลักษณที่

สะทอนสูสังคมไทยโดยทั่วไปสงผลลัพธในการกระจายอํานาจกวา 1 ทศวรรษน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกลับถูกตีตรา

จากสังคมวาเปน “ผูราย” มากกวามีบทบาทสําคัญ  อันเน่ืองจากขาวที่ปรากฏในส่ือกระแสหลักมักเปนไปในแนวลบอยาง

ตอเน่ือง  เชน  เรื่องการซ้ือสิทธิขายเสียง  การทุจริต  คอรัปชั่น  การใชอํานาจและอิทธิพลในทางที่มิชอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความขัดแยงในการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวของขาราชการกับนักการเมือง  หรือนักการเมืองดวยกัน  ปรากฏการณ

เหลาน้ีสะทอนใหเห็นชัดจากรายงานผลการศึกษาวิจัยของสํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น  กรมสงเสริม    การปกครอง

ทองถิ่น (2559) 6  ที่ไดศึกษาเรื่องการกลาวหา  การชี้มูลความผิด  ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  โดยรวบรวมจากเอกสารที่เผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม    การทุจริต

แหงชาติ  (ป.ป.ช.)  ถึงวันที่  1  กันยายน  2558  พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดมากที่สุด  คิด

เปนรอยละ  69.75  คือองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.73  คือองคการบริหารสวนจังหวัด  

(อบจ.)  และแบงเปนผูที่ถูกกลาวหาออกเปน  ฝายการเมือง คิดเปนรอยละ 54.78  และฝายขาราชการประจํา  คิดเปนรอยละ 

45.22  ทั้งน้ีงานวิจัยดังกลาวไดสรุปพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปน  28  พฤติกรรม  

อาทิ  การจัดซ้ือจัดจางไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  การเบิกจายคาจางคาลวงเวลาเปนเท็จ  การเบียด
                                                        
 5เพ็ญนิภา  ชุมทอง. “การปนรายไดภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานติิศาสตร  

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2551) 

 6กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. “การกลาวหา  การชี้มูลความผิด  ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น,” [ออนไลน],9 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/7/2176_5794.pdf 
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บังเอาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปใชสวนตัว  หรือแมกระทั่งการทุจริตตอหนาที่หรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย

มิชอบ  เปนตน 

ดังน้ัน  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ตองการสงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นโดยการกระจาย

อํานาจและถายโอนภารกิจที่สําคัญ ๆ  ผานงบประมาณกวารอยละ 25 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด  และขยายไปสูรอยละ 

35 ในอนาคต  ใหองคกรปกครองทองถิ่นไดบริหารและจัดการตามความตองการของทองถิ่นน้ัน ๆ เอง แตกลับพบปญหาใน

การบริหารจัดการที่เกิดจากการมีชองโอกาสใหเกิดกระทําผิดของบุคลากรภายในองคการมากมายทั้งที่ตั้งใจกระทําใหเกิด หรือ

มิไดตั้งใจจนกลายเปนปมปญหาสะสมมาถึงปจจุบัน  นํามาซ่ึงความสนใจของผูเขียนที่ตองการศึกษาวาแทจริงแลวอะไรคือ

สาเหตุที่เปนชองทางโอกาสที่ทําใหบุคลากรของ อปท. ไดกระทําความผิดน้ัน ๆ  

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 เพื่อศึกษาลักษณะ  หรือสภาพปญหาที่เปนชองทางโอกาสใหเกิดการกระทําความผิดจนกลายเปนปญหาการ

คอรัปชั่นภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเพื่อคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาที่กําลังจะกลายเปนปญหา

เรื้อรังในสังคมไทย 

 

3.  ทฤษฎีวาดวยอาชญากรรมองคการ  ที่มาในคราบอาชญากรรมคอปกขาว   
 

เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรที่ศึกษาดานอาชญาวิทยา  ส่ิงสําคัญที่สุดคือการสรางทฤษฎีขึ้นมาเพื่อ

อธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมพรอมทั้งตองอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นไดอยางถูกตองและแมนยํา  นัก

อาชญาวิทยาจึงไดพยายามสรางทฤษฎีเพื่อใชเปนกรอบสากลในการพรรณนาสถานการณเพื่อใหเทาทันตอการเปล่ียนแปลง

ปรากฏการณของโลกที่มีพลวัตรอยูเสมอ  อาจเปนเพราะวาปจจุบันกลาวไดวาการอธิบาย  หรือคนหาสาเหตุของอาชญากรรม

ไมสามารถที่จะนําแนวคิดหรือทฤษฎีเพียงสํานักใดสํานักหน่ึงมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมไดเพียงกรอบเดียวอีกตอไป  

เพราะแนวโนมอาชญากรรมเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  งานวิจัยชิ้นสําคัญของจุฑารัตน  เอ้ืออํานวย  (2556) 7   ไดศึกษาเรื่อง

กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก :แนวคิดการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร  ไดสะทอนถึงปญหาการเปล่ียนแปลง

ทิศทางของอาชญากรรมในสังคม  งานชิ้นน้ีไดชวยจัดระเบียบ  องคความรูใหม  และไดปรับกระบวนทัศนผนวกความรวมสมัย

เขาไป  ส่ิงหน่ึงที่งานวิจัยน้ี พยายามบงชี้ไวอยางนาสนใจคือการเปล่ียนแปลงแนวโนมการเกิดขึ้นของอาชญากรรมในสังคมโลก

ไปจากเดิม  กลาวคือ  โลกจะเปล่ียนแปลงจากอาชญากรรมพื้นฐานกลายไปเปนองคการอาชญากรรม  (organize crime)  

และองคการอาชญากรรมขามชาติมากยิ่งขึ้น  การเปล่ียนแปลงใหมน้ีเปนผลใหมีงานวิชาการ  ตําราที่ไดใหคํานิยามยังอยูใน

วงจํากัด  โดยงานวิจัยน้ีมองวา “อาชญากรรมองคการจะมีลักษณะเปนเครือขายธุรกิจ ที่แสวงหากําไรจากสินคาและบริการที่

ผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด  มีการอาศัยความรวมมือของตํารวจ  นักการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการอยูรอดและ

ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง  แลกเปล่ียนกันดวยการใหอุปถัมภเปนรายบุคคล         มีการใชความรุนแรงบังคับใหสมาชิก

ปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม  ควบคุมกันดวยกฎระเบียบที่เขมงวดและมีบทลงโทษ        ที่รุนแรงตอผูที่ฝาฝนกฎเกณฑของ

กลุม  วิธีการกําจัดคูแขงอยางเด็ดขาด  ขณะเดียวกันก็มีการจัดโครงสรางองคการอยางมีประสิทธิภาพ  จัดลําดับชั้นและความ

รับผิดชอบไวเปนชั้น  มีเครือขายที่ติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอกอยางกวางขวางในกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  

ทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับภูมิภาค  และระดับชาติเพื่อทํางานรวมกัน “8  ในขณะที่งานตําราดานอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

                                                        
 7จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย, กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก :แนวคิดการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร.(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2556).  

 8เร่ืองเดียวกัน ,หนา 137.  
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ของสุมนทิพย  จิตสวาง9   ไดใหความหมายของอาชญากรรมองคการไวคอนขางชัดเจน  กลาวคือ เปนอาชญากรรมซ่ึงอาชญา

กรไดรวมตัวเขาดวยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปองคการ  โดยวางแผน และดําเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย

ประเภทตาง ๆ โดยมีลักษณะของอาชญากรรม  คือ คณะบุคคลรวมตัวกัน    อยางม่ันคง  มีการวางแผนกําหนดนโยบาย  การ

บริหารและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  หัวหนาจะมีอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  โดยจะมีขาราชการและ

นักการเมืองรวมเปนสมาชิกอีกดวย 

จากความหมายและนิยามของอาชญากรรมองคการจะเห็นไดชัดเจนวา แทที่จริงแลวมีความเก่ียวของ เชื่อมโยง  

หรืออาจกอกําเนิดมาจากอาชญากรที่มีความรูความสามารถ  มีความเชี่ยวชาญในหนาที่การงานที่มาในคราบของชนชั้นนํา  

นักวิชาการ  หรือผูที่มีการศึกษาที่ดี  มีอํานาจแตกลับแสวงหาผลประโยชนในทางที่มิชอบเพื่ออํานวยความสะดวกแกพรรค

พวก  หรือบริวาร  ญาติพี่นอง  ซ่ึงตามทฤษฎีอาชญาวิทยาเรียกบรรดาอาชญากรเหลาน้ีวาเปนการกออาชญากรรม     คอปก

ขาว  หรือคอเชิ้ตขาว  น่ันเอง 

กระน้ันแลวในบทความชิ้นน้ี  ผูเขียนมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  หากวิเคราะห เทียบเคียงกับนิยามและความหมายของอาชญากรรมองคการแลว  มีลักษณะที่อาจกลาวไดวามีความ

สอดคลองกันเปนอยางมาก  ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของการสถาปนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันตองการสงเสริมความเขมแข็ง

ของทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับผลประโยชนสูงสุดโดยแทจริง  แตทั้งน้ีอาจเกิดจากระบบโครงสรางขององคการที่

มีชองโอกาสใหบุคลากรภายใน  ซ่ึงเปนมนุษยปุถุชนที่ยังมีความตองการขั้นพื้นฐานอยูมาก  การสะสมทุนจึงเปนประเด็นที่เอ้ือ

ตอการกระทําความผิดและอาศัยชองทางดังกลาวนําไปสูการคอรัปชั่นทั้งที่ตั้งใจหรือมิไดตั้งใจ  ผูเขียนจึงไดอาศัยนิยาม

ดังกลาวขอนําเสนอคําที่มีความสอดคลองกับทฤษฎีที่พิเคราะหแลวไมหางไกลจากความเปนจริงมากจนเกินไปนัก  

 

4.  โครงสรางและองคประกอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 ปจจุบันน้ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยประกอบไปดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด  (อบจ.)  องคการ

บริหารสวนตําบล  (อบต.)  เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  ตางมีกฎหมายที่ประกาศใชเปนของตนเองที่

สถาปนาโครงสรางขององคกร  ซ่ึงในทุกรูปแบบจะมีลักษณะสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งส้ิน  กลาวคือจะประกอบ

ไปดวยกลุมบุคคล 3 กลุมหลัก ทําหนาที่ตามภารกิจและขอบเขตของตนที่ระบุไวเพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพ  และที่

สําคัญจะลดปญหารูปแบบนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ออนแอ  จึงสงเสริมใหแตละองคกรมีรูปแบบนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเขมแข็งเพื่อใหเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจอยางแทจริง   

 จากโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เนนสงเสริมความเขมแข็งของฝายบริหาร  ทําใหบทบาทของ

ผูบริหารมีอํานาจสูงสุด  โดยมักจะเปนฝายมีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดทายในทุก ๆ ประเด็น  ผูเขียนไดศึกษาวิจัยในป 255310  

หัวขอเรื่อง  การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม  ดวยวิธีการสัมภาษณ  

เชิงลึกกับทุกภาคสวน  ตอกย้ําถึงความเขมแข็งของฝายบริหารโดยพบวากลุมตัวอยางแสดงทัศนะไปในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือถึงแมนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจผานสมาชิกสภา อบจ. 

ซ่ึงถือเปนผูแทนโดยตรงของประชาชน  แตในทายที่สุดผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจก็คือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

                                                        
 9สุมนทิพย  จิตสวาง, เอกสารประกอบการบรรยาย “อาชญาวิทยาและทัณฑวทิยา”[ออนไลน],19 ธันวาคม 2559. แหลงที่มา 

http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip 

 10สัณหกฤษณ  บุญชวย. “การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม”.(วิจัยนิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง  คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2553) 
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สอดคลองกับงานของชมพูนุท  ทองสุโชติ  (2555) 11   ที่ไดศึกษาเรื่อง การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : 

กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด  กลุมตัวอยางคือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในระดับเทศบาล  ผลการวิจัยพบวากระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายของเทศบาลเริ่มดวยการทํา

ประชาคมเมืองจากน้ันจึงเขาสูกระบวนการตัดสินใจ  โดยในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณขึ้นอยูกับฝายบริหาร  สวนสมาชิก

สภาเทศบาลกลับไมมีบทบาทหนาที่ตามกฎเกณฑเทาที่ควร 

 นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงโครงสรางองคกรขางตน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พยายามยึดโครงสรางของ

การเมืองในระดับชาติเปนแบบอยางน้ันพบวา   ส่ิงที่มีความแตกตางคือโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีเพียง 2 

ฝายบริหารเทาน้ัน  ไดแก ฝายบริหาร  และฝายนิติบัญญัติ  โดยขาดฝายตุลาการไป ตามโครงสรางระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  ทําใหโครงสรางไมไดเปนไปตามทฤษฎีการแบงแยกอํานาจเสียทีเดียว   

 

5.  ลักษณะระบบโครงสรางที่ไมสมบูรณเปดที่เปนชองโอกาสในการกระทําความผิดภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 เปนที่ประจักษชัดวาในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ถูกตีตราจากสังคมทุกภาคสวนวาเปนองคกรที่มีปญหา

การกระทําความผิดนําไปสูการคอรัปชั่น  จนสถิติคดีที่อยูในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  มี

มากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ  ประกอบกับภาคประชาชนมองปญหาดังกลาวเปนเรื่องปกติที่ทุก ๆ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีพฤติกรรมน้ีอยูแลว  ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองการที่จะกระจายอํานาจผานภารกิจตาง ๆ  ใหลงไปสู

ชุมชน  ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนและบริหารจัดการกันเอง  เพราะเขาใจวาประชาชนในทองถิ่น น้ัน ๆ   จะมีความ

เขาใจความตองการของกันและกันไดเปนอยางดี  ส่ิงหน่ึงที่รัฐบาลพยายามจัดสรรใหคือการเพิ่มงบประมาณโดยเฉพาะหมวด

เงินอุดหนุนที่พยายามทุมลงไปในระบบและอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูทองถิ่นกวารอยละ 25 ของงบประมาณแผนดินทั้งหมด  การ

กระจายงบประมาณลงมาน้ีหากมองในแงทฤษฎีแลวถือเปนส่ิงที่ดีและเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญเติบโต  แต

กระน้ันในทางปฏิบัติกลับพบปญหามากมายในการบริหารจัดการ  ซ่ึงภาพรวมของการทุจริตในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ  

เชน การซ้ือขายตําแหนง  การสงสวยของลูกนอง  การชวยเหลือใหมีการหลีกเล่ียงภาษี  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ การจูงใจ  

เรียกรอง  บังคับ  ขูเข็ญ  การเบียดบัง  ยักยอกทรัพยทางราชการ  การปลอมแปลงเอกสารราชการ  หรือเอกสิทธ์ิโดยมิชอบ  

การสมยอม  รูเห็นเปนใจ  เพิกเฉยหรือละเวนการกระทํา  การมีผลประโยชนรวมกันในการจัดซ้ือจัดจาง12  กระน้ันการกระทํา

ความผิดมากมายน้ี  ในความเปนจริงแลวบุคคลที่กระทําความผิดทั้งที่เปนฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติ   หรือเจาหนาที่ฝาย

ปฏิบัติงาน  พฤติกรรมรูเห็นเปนใจน้ีอาจเกิดจากหลายปจจัยที่เปดชองโอกาสใหพวกเขาเหลาน้ันกระทําความผิดผสมผสานกับ

เม่ือไดพิจารณาไตรตรองแลวมองวาประโยชนของการกระทําความผิดยอมมีมากกวาการถกูจับไดวาทุจริต  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ

คาดวากฎหมายไมสามารถเอาผิดหรือสืบสาวมาถึงบุคลากรเหลาน้ันได  ชองโอกาสตาง ๆ เหลาน้ีขออธิบายเปนหัวขอยอย

ดังตอไปน้ี 

 

 5.1 การที่กฎหมายใหอํานาจนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชดุลยพินิจ  และการตัดสินใจภายใน

องคกรมากเกินไป 

 เน่ืองจากตองการแกไขปญหาความออนแอของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่แตเดิมสภาทองถิ่นสามารถตี

รวนฝายบริหารได  เน่ืองจากเปนการเลือกตั้งภายในสภา  แตเม่ือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมใหมีการเลือกตั้งนายกองคกรปกครอง

                                                        
 11ชมพูนุท  ทองสุโชต.ิ “การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร

นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2555) 

 12ดิษฐะพร  ทรัพยโมค. “ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดซ่ึงเปนผูทรงอิทธิพลในความผิดเก่ียวกับการเสนอ

ราคาตอหนวยงานของรัฐ”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2552) 
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สวนทองถิ่นไดโดยตรง  อํานาจในการตัดสินใจตาง ๆ  ก็ยอมเพิ่มขึ้นตามไปดวย  ยกตัวอยางการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจ

เชิงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม  ขาราชการทานหน่ึงที่ดูแลกิจการ

กองชาง  พบวาดวยเหตุที่จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางในแตละปมีจํานวนมาก  และก็เปนอํานาจ

ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดสรรงบประมาณไปสูสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหแตละคนไป

สรางโครงการพัฒนาทองถิ่นของตนเองตอไป13 สอดคลองกับงานของชมพูนุท ทองสุโชติ  ที่ไดตอกย้ํา       ถึงอํานาจแทที่จริง

แลวของฝายนายกเทศมนตรีตอการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติโครงการตาง ๆ มีบทบาทสําคัญที่สุด  กระน้ันเม่ือตัวนายก ฯ มี

อํานาจมากตอการตัดสินใจสูงสุด  ชองโอกาสในการกระทําความผิดก็ยอมเปดใหกระทําได  โครงการตาง ๆ  ที่มักเลือกกระทํา

เนนไปที่เรื่องการสรางโครงสรางพื้นฐาน  ไมวาจะเปนการสรางถนน  สะพาน  ลากกีฬา  เปนตน  ทั้งน้ีเพราะนอกจากจะไดทํา

ใหประชาชนไดรับรูถึงการพัฒนาแลว  ที่สําคัญยังงายตอการคอรัปชั่น  เน่ืองจากในบางครั้งฝายการเมืองมักมีความสัมพันธกับ

นักธุรกิจผูรับเหมากอสรางหรือไมก็เปนผูรับเหมาเสียเอง  งานวิจัยของโกวิทย  พวงงาม (2550)14 ไดใหขอมูลการทุจริตที่

เกิดขึ้นจากคณะผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกบางสวนปรากฏรอยละ 12  มีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมา    การจัดซ้ือจัด

จางที่มักจะเอ้ือประโยชนใหพวกพองหรือญาติของตัวผูบริหารเอง  นอกจากน้ีงานวิจัยของดิษฐะพร  ทรัพยโมค (2552) 15 ได

ศึกษาเรื่องการคอรัปชั่นในประเทศไทยพบวาการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางมิไดเริ่มที่หนวยงานของรัฐประกาศจัดซ้ือจัดจางอีก

ตอไปแตเริ่มจากความรวมมือระหวางเจาหนาที่กับนักธุรกิจซ่ึงอาจเปนผูทรงอิทธิพลหรือมีความสัมพันธท่ีดีกับผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ  รวมมือกันจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณในแตละปและกีดกันไมใหนักธุรกิจรายใหมเขาสูวงโคจรของหนวยงาน

ดังกลาว 

 นอกจากประเด็นการมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับงบประมาณแลว  ผูเขียนขอยกตัวอยางการมีอํานาจในการ

บริหารงานบุคคลภายในองคการจนเปนชองโอกาสใหเกิดการกระทําความผิดโดยมีการเรียกรับสินบน  รีดไถ  หรือกินตามนํ้า

กันเปนวงกวาง  งานวิจัยของดวงหทัย  อินทะชัย  (2553) 16  ไดทําการศึกษากระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นในการบรรจุและ

แตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น  ขอมูลที่ปรากฏพบวาในการสอบคัดเลือก หรือแขงขัน เพื่อบรรจุพนักงานสวนทองถิ่นมีการเรียก

รับสินบนวากันเปนระดับ ตัวอยางเชน ตองการบรรจุในตําแหนงระดับ 1 (1 แสน ขึ้นไป) ระดับ 2 (2 แสนขึ้นไป) ระดับ 3 (3 

แสนขึ้นไป) และจํานวนเงินสินบนที่เรียกรับยังตองขึ้นอยูกับขนาดของหนวยงาน พื้นที่ความเจริญอีกชั้นหน่ึง สวนในเรื่องของ

การโอนยายเพื่อเปล่ียนพื้นที่ของการปฏิบัติหนาที่ราชการมีการเรียกรับผลประโยชนกันนับเปนกิโลเมตรละหลักครึ่งแสนเปน

อยางนอยซ่ึงไมรวมการเรียกรับผลประโยชนอ่ืน เล็ก ๆ นอย ๆ อีกหลักหม่ืน ถามวาผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทราบปญหา

เหลาน้ีหรือไมโดยขอเท็จจริงผูมีอํานาจหนาที่หรือผูรับผิดชอบน่ันเองรวมขบวนการดวย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากหนวยงานระดับ

ทองถิ่นเปนหนวยงานภาครัฐนองใหม ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่

ราชการของผูบริหารทองถิ่น  จึงทําใหไมมีการตรวจสอบถวงดุล จึงเปนชองวางใหมีการแสวงหาผลประโยชนจาก      การ

บรรจุและแตงตั้งไดงาย 

 

 

 

                                                        
 13สัณหกฤษณ  บุญชวย. การคลังทองถิ่นกับการตัดสินใจเชิงนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม,หนา 82-83. 

 14โกวิทย  พวงงามและคณะ. “แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” (วิจัยโดยไดรับ

ทุนสนับสนุนจาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย,2550) 

 15ดิษฐะพร  ทรัพยโมค. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดซ่ึงเปนผูทรงอิทธิพลในความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา

ตอหนวยงานของรัฐ,หนา 

 16ดวงหทัย  อินทะชัย. “กระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นในการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น”.(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขารัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,2553) 
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 5.2  ความสัมพันธของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การกําหนดรูปแบบการบริหารนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฝายบริหาร)  เปนแบบที่เขมแข็งโดยจัดใหมีการ

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  เปนผลใหความสัมพันธระหวางสภาทองถิ่น  (ฝายนิติบัญญัติ)  กับนายกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไมตองพึ่งพิงกันเหมือนสมัยกอนอีกตอไป  เพราะนายก ฯ มีสถานภาพที่เขมแข็ง  พนจากตําแหนงไดยากขึ้น  ไมตอง

อาศัยเสียงจากสภาทองถิ่นดังแตกอน กลับกลายเปนสภาทองถิ่นตองคอยรับฟงคําส่ังจากฝายบริหาร  คือนโยบายของนายก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูจัดสรรงบประมาณโครงการตาง ๆ อีกดวย  ซ่ึงผิดไปจากเจตนารมณของการบริหารที่

แทจริง  ที่ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ในการออกกฎหมายของทองถิ่น  และที่สําคัญเปนผูคอยตรวจสอบการบริหารของนายก

องคกรปกครองทองถิ่นอยางเขมงวด  และตองมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม  เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ  งานวิจัย

ของชมพูนุท  ทองสุโชติ  (2555) 17  ไดชี้ชัดวาความสัมพันธของทั้ง 2 ฝายเปนไปในลักษณะประนีประนอมเพราะฝายสภา

ทองถิ่นหวังวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากฝายนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เงื่อนไขการไดรับยอมมีความไมเทา

เทียมกันอยูเสมอ  กลาวคือจะไดรับโครงการเพิ่มในเขตใดน้ันขึ้นอยูกับอํานาจตอรองและความสัมพันธสวนตัวระหวางสมาชิก

สภาและฝายบริหาร  บทบาทในการคัดคานหรือตรวจสอบฝายบริหารของสภาทองถิ่นดังสมัยกอน  แทบจะหมดอํานาจไปโดย

ส้ินเชิงเพราะนอกจากฝายบริหารจะมีเหตุผลในการสนับสนุนนโยบายของตนอยางครบถวนสมบูรณแลว  ฝายนิติบัญญัติโดย

สวนใหญกลับกลายเปนกลุมเดียวกับฝายบริหาร  กอปรกับเกรงกลัวที่จะเสียผลประโยชนในการจัดสรรงบประมาณในสวนของ

ตนไปอีกดวย เพราะฉะน้ันเทากับวาเปนการเปดชองโอกาสใหฝายบริหารสามารถดําเนินการใชงบประมาณผานโครงการตาง ๆ  

ไดอยางอิสรเสรี ขาดการตรวจสอบที่เขมงวด 

 

 5.3  การมีอิทธิพลบารมี  และอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กับความสัมพันธภายนอกองคกร 

 นอกจากการที่กฎหมายมอบอํานาจใหกับนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการบริหารจัดการภายในองคกรที่

คอนขางจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแลว  ปญหาประการหน่ึงที่สามารถใชเปนชองโอกาสของบรรดานักการเมืองทองถิ่นไดกระทํา

ความผิดจนกลายเปนปญหาการคอรัปชั่น  น่ันคือความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางนักการเมืองในระดับชาติ กับนักการเมืองใน

ระดับทองถิ่น  งานวิจัยของโกวิทย  พวงงาม  (2550) 18  สะทอนวาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงมีอิทธิพลอํานาจ

ของฝายการเมืองครอบงําจนสามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที่  หรือขาราชการทองถิ่น  ตลอดจนการใชอิทธิพลขมขู  หรือกีด

กันสําหรับนักธุรกิจรายอ่ืน ๆ ที่จะเขามามีปฏิสัมพันธใหออกไปจากวงโคจรได  ส่ิงที่ขาราชการมักประสบพบเจอคือการบีบ

บังคับใหมีสวนเก่ียวของในการตรวจรับโครงการตาง ๆ  ซ่ึงบางครั้งประชาชนในทองถิ่นก็รับรูเหตุการณการกระทําความผิดที่

ทําในลักษณะเปนองคคณะแบบน้ีแตไมกลาที่จะเปนพยานเอาผิดกับผูกระทําความผิด  อาจเปนเพราะกลัวอิทธิพลของบรรดา

นักการเมืองระดับชาติที่ฝงรากลึกจนกลายเปนความหวาดกลัวผูมีอิทธิพลบารมี 

 ตัวอยางที่แสดงใหเห็นภาพของการแสดงอํานาจ  อิทธิพลของบรรดานายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นผนวกกับ

นักการเมืองระดับชาติ  ที่แสดงถึงการใชอํานาจออกสูภายนอกองคกร  น่ันคือการแสดงบทบาทในการเรียกรองและผลักดันให

เกิดการเปล่ียนแปลงตอกฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจอยูเปนระยะ ๆ การเคล่ือนไหวเรียกรองน้ี  เพื่อใหเกิดการ

บัญญัติแหงกฎหมายเอ้ือประโยชนในการเมืองตอตัวนักการเมืองทองถิ่นเอง  ซ่ึงในบางครั้งมิไดสงผลตอความกาวหนาของ

กระบวนการกระจายอํานาจแตประการใด  ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล  (2555)19  ไดยกตัวอยางความสําเร็จในการเรียกรองของบรรดา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในตําราของตนเอง  โดยยกกรณีการขอยกเลิกขอกฎหมายที่บัญญัติหามผูบริหารดํารงตําแหนง

                                                        
 17ชมพูนุท  ทองสุโชต.ิ การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของเทศบาลนคร

นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด,หนา 366. 

 18โกวิทย  พวงงามและคณะ. แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น,หนา 8. 

 19ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล. การเมืองในกระบวนการกระจายอํานาจ : ศึกษาผานบทบาทของนักวิชาการ ขาราชการ นักการเมือง  และ

ประชาชน,หนา 188. 
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ไดติดตอกันเกิน 2 วาระ  ถึงแมจะมีกลุมผูคัดคานไมใหยกเลิกกฎหมายดังกลาว  เพราะกลุมน้ีเชื่อวาหากยินยอมใหฝายบริหาร  

(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  สามารถทําหนาที่ไดเกินกวา 2 วาระติดตอกันจะเทากับเปนการสรางใหเกิดการผูกขาด

อํานาจทางการเมือง  ไมสงเสริมตอระบบประชาธิปไตย  และทายที่สุดเปดชองโอกาสใหกระทําการคอรัปชั่น  แตทายที่สุด

กลุมที่สนับสนุนใหมีการดําเนินการแกไข  สามารถ “ปลดล็อค” ประเด็นน้ีไดสําเร็จ  ทั้งน้ีมีนักการเมืองระดับชาติจํานวนหน่ึงมี

ทัศนคติใหยกเลิกกฎหมายดังกลาวดวย  เพื่อหวังประโยชนทางการเมืองในอนาคตของตนเองทั้งส้ิน 

 ฉะน้ันยอมแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวานอกจากฝายบริหารนําโดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในองคกรแลว  ยังตองคอยผสานความสัมพันธที่ดีกับภายนอกองคกรกับบรรดานักการเมืองระดับชาติ  

รวมไปถึงนักธุรกิจ  นายทุนตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอเพื่อหวังจะไดรับสวนแบงของอํานาจ  อิทธิพล  บารมี  ตอบสนอง

ผลประโยชนทางการเมืองซ่ึงกันและกันไวอยางม่ันคงอีกดวย 

 

 5.4  วัฒนธรรม “การกินตามน้ํา”  กับบทบาทขาราชการหรือเจาหนาที่ที่เปล่ียนแปลงไป 

 ตองยอมรับวากลุมขาราชการและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ถือเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการ

ขับเคล่ือนการบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบังเกิดศักยภาพ  มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนเปนสําคัญ  ที่ผานมาจากการสัมภาษณเชิงลึก  ขาราชการสวนทองถิ่นที่มีประสบการณกวา  30 ป  ไดแก รองปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด20  ทานหน่ึง  ไดใหทัศนะถึงบทบาทขาราชการสวนทองถิ่นวาในอดีตผูบริหารระดับสูงคือผูวา

ราชการจังหวัด  สวนผูดํารงตําแหนงปลัดองคการ ฯ คือปลัดจังหวัด  ซ่ึงเปนขาราชการประจําดวยกันทั้งส้ิน  การทํางานมักจะ

มีความเห็นอกเห็นใจกัน  ถอยทีถอยอาศัยกัน  การทํางานในสวนทองถิ่นจึงยังเปนแนวตั้งรับ  รอคําส่ังจากสวนกลางมากกวา

ปจจุบันตั้งแตมีการเปล่ียนแปลงฝายบริหารเปนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งที่อาศัยเจตนารมณใน

การตองการใหเกิดการบริหารจัดการดวยตนเอง  อีกทั้งเปนการสงเสริมความเขมแข็งในระบอบประชาธิปไตย  รองปลัด

องคการ ฯ ทานน้ียังมองวาบทบาทขาราชการสวนทองถิ่นในปจจุบันจึงตองมีสมรรถนะที่เขมแข็งอยูตลอดเวลา  กลาวคือ 

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงเปนขาราชการการเมือง  เขามาบริหารโดยอาศัยเสียงจากพลังประชาชน การดําเนินการ

ผานโครงการตาง ๆ จึงมุงใหเปนที่ประจักษแกประชาชนมีความเปนอยูที่ดีอยางเห็นไดชัด  การดําเนินการจึงตองเปล่ียนเปน

เชิงรุกตลอดเวลา  พรอมที่จะสนองนโยบายของฝายบริหารใหสําเร็จทุกประการ  ขาราชการที่มีศักยภาพ  กอปรดวยคุณธรรม

จึงตองคอยเปนฝายสนับสนุนผูบริหารฝายการเมืองใหดําเนินการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ  ส่ิงใดควรงดเวน

ตามระเบียบขอราชการก็จําเปนตองชีแ้จงใหฝายบริหารพึงรับรูอยางถองแท  แตในความเปนจริงอาจเปนเพราะนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถมีอํานาจในการใหคุณใหโทษแกขาราชการได  ขาราชการประจําจึงตองพยายามแสดงพฤติกรรมรู

เห็นเปนใจกับฝายการเมืองในทุกประเด็น  โดยพยายามมองขามขอจํากัด  หรือระเบียบตาง ๆ ไป  อีกทั้งพยายามหาชอง

โอกาสทุกวิถีทางเพื่อใหฝายการเมืองพึงพอใจอยูเสมอ  เพราะหากเกิดขัดแยงแลวอาจสงผลกระทบ ตอหนาที่ราชการใน

อนาคตได  นอกจากเพื่อเปนการปองกันความขัดแยงแลวงานวิชาการของสังศิต พิริยะรังสรรค และผาสุก พงษไพจิตร  (2537) 

21 ที่ไดศึกษาเรื่องการคอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย มองถึงสาเหตุประการสําคัญที่ขาราชการทองถิ่นจําตองอาศัยหนาที่การ

งานในการดําเนินวัฒนธรรมกินตามนํ้ากับฝายบริหาร  เปนเพราะเงินเดือนของขาราชการไมเพียงพอ เพราะคาครองชีพใน

ปจจุบันเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แรงจูงใจทางวัตถุนิยมที่เกิดจากคานิยมทางสังคมก็มีสวนกระตุนใหขาราชการแสวงหาประโยชน

ดวยวิธีการที่ผิด  สําหรับคําวา “วัฒนธรรมการกินตามนํ้า”  น้ันเปนคําเฉพาะที่นักวิชาการที่สนใจศึกษาเก่ียวกับการทุจริต

คอรัปชั่นใชเปนคําเปรียบเทียบ  และมักจะพบเห็นไดบอยขึ้นในงานวิชาการรวมสมัย  จนกระทั่งสถาบันพระปกเกลาไดใหคํา

                                                        
 20รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด. สัมภาษณ. 10  ธันวาคม  2559. 

 21สังศิต พิริยะรังสรรค และผาสุก พงษไพจิต.คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย .(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

,2537). หนา 396. 
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นิยามไวในฐานขอมูลวา  “กินตามนํ้า” เปนการกระทําในลักษณะฉอราษฎรบังหลวงหรือคอรัปชั่นอันเปนการกระทําที่ผิด

กฎหมาย แตการที่นักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการฉอราษฎรบังหลวง หรือที่เรียกวา “กินสินบาท คาดสินบน” 

หรือที่เรียกส้ัน ๆ วา “กิน” น้ันเขาไดทําตามอยางของผูบังคับบัญชาซ่ึงเปน “เจานาย” หรือทําตามอยางของคณะบุคคลสวน

ใหญที่รวมงานกัน ก็เรียกวา “กินตามนํ้า” ทั้งน้ี เขาเชื่อวาเขาจะไดรับการปกปองคุมครองจาก “เจานาย” หรือเพื่อนรวมงานที่

กระทําการฉอราษฎรบังหลวงดวยกัน ในทางตรงขามถาเขาปฏิเสธไมรวมมือดวยเขาก็อาจไดรับผลรายติดตามมาได” 22 

 

6.  แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 สําหรับปญหาการกระทําความผิดภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนปญหาที่สะสมมาอยางยาวนาน  

เน่ืองมาจากการที่มีชองโอกาสตาง ๆ มากมายที่เปดทางใหบุคลากรภายในเหลาน้ันไดกระทําการลงไป  หนาที่ สําคัญของ

บรรดานักอาชญาวิทยาประการหน่ึงจึงตองพยายามคนหาวิธีการในการปองกันกับปญหาอาชญากรรมใหได โดยการปด

ชองทางโอกาสตาง ๆ เหลาน้ัน  ดวยวิธีการตาง ๆ  ที่คิดคนอยางมีหลักการตามทฤษฎี  งานปาฐกถาของผาสุก พงษไพจิตร 

เรื่องระบบที่เอ้ือตอการคอรัปชั่นที่จัดขึ้นโดยสํานักพิมพมติชน  ไดตอกย้ําถึงความเขมแข็งของภาคประชาชน  ความมีอิสระ

ของส่ือมวลชน  กอปรกับบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณจะสามารถเปล่ียนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นตอการลด

ปญหาการคอรัปชั่นไดอยางแนนอน  อยางไรก็ตามผูเขียนเชื่อวามุมมองของผาสุก ฯ อาจมองจากภาพกวางของการเมืองใน

ระดับชาติแตถาพินิจลงไปถึงการเมืองในระดับทองถิ่นที่ภาคประชาชนยังมีความเปนชนบท  มีความออนแอตอการรับรูดาน

การเมือง  อาจเปนเพราะยังมีความเขาใจเรื่องการมีสวนรวมที่ยังไมมากพอ  หรือแมกระทั่งมีความหวาดกลัวตออันตรายที่เกิด

จากการใชอํานาจ  อิทธิพล  หรือบารมีของนักการเมืองทองถิ่น  ทําใหภาคประชาชนพยายามแสดงพฤติกรรมสอดคลองกับวลี

ที่วา “เอาหูไปนา เอาตาไปไร”  ฉะน้ันส่ิงที่รัฐบาลในระดับชาติควรสงเสริมใหกลายเปนวาระแหงชาติเพื่อเปนการปองกัน

ปญหาอาชญากรรมภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ส่ิงแรกคือการสรางบรรยากาศการมีสวนรวมของประชาชนใหบัง

เกิดขึ้นอยางแทจริง  พยายามผลักดันใหมีระบบตัวแทนของคนในทองถิ่นสามารถเขาไปเปนคณะกรรมการในชุดตาง ๆ เชน 

คณะกรรมการเปดซองราคา  คณะกรรมการตรวจการจาง  ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  อีกทั้งการใชชองทางผานการส่ือสาร

ออนไลนในยุคปจจุบันถือวามีความเจริญเติบโตและรวดเร็วเปนอยางยิ่ง  หากพบปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ภาค

ประชาชนซ่ึงมีส่ืออยูในมือของตนตองสงเสริมใหทําหนาที่พลเมืองที่ดี  เปดโปงการกระทําความผิดเหลาน้ันซ่ึงผูเขียนมองวา

เปนวิธีการที่ไดผลดีและเปนการปดชองโอกาสในการกระทําความผิดไดเปนอยางดีทีเดียว 

 นอกจากการปองกันจากภายนอกองคกรแลว  ภายในองคกรฝายที่มีบทบาทที่สําคัญคือฝายสภาทองถิ่น  (ฝายนิติ

บัญญัติ)  จะตองมีบทบาทที่เขมแข็งตอการตรวจสอบใหเปนไปตามระบบบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง  สภาทองถิ่นตอง

สามารถถวงดุลกับฝายบริหารคือนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  ผานสมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงถือเปนตัวแทนของประชาชน

จะตองสามารถซักฟอก  ไตถาม  ทวงถาม  ที่มาที่ไปของบรรดาโครงการตาง ๆ ที่ใชงบประมาณ  ทรัพยากร  เพื่อใหบังเกิดผล

ที่เปนไปในทิศทางที่ดีที่สุดตอตัวองคกร  กลาวคืองบประมาณทุกบาททุกสตางคจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

และทองถิ่นของตนเอง  นอกจากน้ีขาราชการเจาหนาที่ปฏิบัติงานจะตองทบทวน  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กอปรกับ

ความจริงใจตอประชาชน  โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมามากกวาที่จะบิดเบือนขอเท็จจริง  เพื่อหวังผลงาน

กับนักการเมืองทองถิ่นเพียงอยางเดียวอีกตอไปแลว  เปล่ียนทัศนะหรือมุมมองวาเปนขาราชการตองตอบสนองความตองการ

ของประชาชนมากกวาการตอบสนองความตองการของฝายบริหารที่เปนการเมือง 

                                                        
 22ปรีชา หงสไกรเลิศ. สารานุกรมการเมืองไทย สถาบันพระปกเกลา”[ออนไลน],5 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8

%99%E0%B9%89%E0%B8%B3 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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 ส่ิงที่มองเห็นเปนรูปธรรมประการหน่ึงในการสงเสริมใหทองถิ่นมีการดําเนินการเพื่อความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  

คือการที่สถาบันพระปกเกลาไดมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานรัฐ  ซ่ึงมีการกําหนดตัวชี้วัดที่

แตกตางกันไปตามภารกิจที่แตละหนวยดูแลรับผิดชอบ  งานของสมคิด  เลิศไพฑูรย  และคณะ  (2556) 23  ไดสรุปกรอบการ

ประเมินและการจัดทําตัวชี้วัด  มาทั้งส้ิน  6  ประการ  ดังน้ี 

  1.  หลักนิติธรรม 

  2.  หลักคุณธรรม 

  3.  หลักความโปรงใส 

  4.  หลักการมีสวนรวม 

  5.  หลักความสํานึกรับผิดชอบ 

  6.  หลักการคุมคา 

 

7.  บทสรุป 
   

 การนําเสนออาชญากรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ผูเขียนไดพยายามเทียบเคียงกับนิยามของอาชญากรรม

องคการผนวกกับอาชญากรรมคอปกขาวน้ัน  จะเห็นไดเปนที่ประจักษวามีลักษณะที่สอดคลองกันมาก  ทั้ง ๆ ที่เจตนารมณ

ของการสถาปนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิไดเปนองคกรที่แสวงหาผลประโยชน  แตหากเปนองคการที่สงเสริมความเปน

ประชาธิปไตยและตองการกระจายอํานาจ  รวมไปถึงทรัพยากรพรอมทั้งภารกิจสําคัญ ๆ ไปสูทองถิ่นใหมีการบริหารจัดการ  

ปกครองตนเองใหไดอยางแทจริง  แตกระน้ันส่ิงที่พบและถูกตีตราจากสังคมสวนรวมกลับเห็นวาบุคลากรภายในใชชองโอกาส

จากการกระจายทรัพยากรมากมาย  กอปรกับกฎหมายเปดชองไวมาเปนชองทางโอกาสในการกระทําความผิด  จนกลายเปน

การคอรัปชั่นทีก่ระทํากันเปนขั้นเปนตอน  ผานผูรวมขบวนการที่มีหนาที่การงานในสังคม  เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในขอ

กฎหมาย  กฎระเบียบ  และเปนผูมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการตัดสินใจ  ทั้งที่อยูภายในองคกร  ที่เกิดจากระบบโครงสราง

ภายในเกิดการบิดเบี้ยวไมเปนไปตามบทบาทและหนาที่ที่ควรจะเปน  และภายนอกองคกรที่เกิดจากความสัมพันธในลักษณะ

แลกเปล่ียนผลประโยชนตางตอบแทน  ทําใหเปนชองทางโอกาสที่สําคัญที่ทําใหเกิดการกระทําผิดภายในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นได  ส่ิงที่สามารถปดก้ันชองทางโอกาสของการกระทําความผิดไดคือการสงเสริมความเขมแข็งของประชาชน  สงเสริม

การตรวจสอบภายในอยางเขมแข็งของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  รวมไปถึงการนําตัวชี้วัดดานความโปรงใสของสถาบันตาง ๆ มา

ปรับใชในองคการของตน  เพื่ออยางนอยก็เปนการยับยั้งการกระทําผิดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยูบาง 

 
 

8. เอกสารอางอิง 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. “การกลาวหา  การช้ีมูลความผิด  ขอทักทวงและพฤติกรรมการกระทําความผิด 

 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น,” [ออนไลน],9 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา 

 http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2016/7/2176_5794.pdf 
โกวิทย  พวงงามและคณะ.(2550) .แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางกลไกการปองกันทุจริตในองคกรปกครอง 

 สวนทองถิ่น.วิจัยโดยไดรับทุนสนับสนุนจาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย. 

จุฑารัตน  เอ้ืออํานวย.(2556).กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก :แนวคดิการวิเคราะหเชิงสังคมศาสตร.  

 กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

                                                        
 23 สมคิด  เลิศไพฑูรย และคณะ.ทองถิ่นโปรงใส การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น.(กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2556). หนา 396. 
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ชมพูนุท  ทองสุโชติ.(2555).การเมืองในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น : กรณีศึกษาการกําหนดงบประมาณรายจายของ 

 เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง   

 คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ดวงหทัย  อินทะชัย.(2553).กระบวนการทุจริตคอรรัปช่ันในการบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น.วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัย 

 อุบลราชธานี. 
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