
บทน ำ 

          ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมของแต่ละประเทศเป็นเวลานาน เกิดได้ใน
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายลักษณะ วิธีการป้องกันและแก้ไข ความรู้ความเข้าใจ ของแต่ละประเทศก็
ต่างกันออกไป มีผลท าให้การกระท าบางการกระท าไม่จัดว่าเป็นการทุจริตคอรัปช่ัน ทั้งนี้ ล้วนแต่เกิดจากปัจจัย
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอ านาจเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี การทุจริตคอรัปชั่น และ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีความสอดคล้องกันในแง่ของการกระท า ที่เราสามารถเรียก การขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่น าไปสู่การคอรัปช่ัน โดยจะน าเสนอในล าดับถัดไป 

ควำมหมำย 

          “ทุจริตคอรัปชั่น” ในความจริงแล้วเป็นค าเดียวกัน โดยทุจริตนั้นตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
“Corruption” ซึ่งค าว่า “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติ
ชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต 
ถ้าเป็นความพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต 

          “ ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าใดอย่าหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจะท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนหรือผู้อื่น[1] ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
จากความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า การกระท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนั้น 
เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interest) เป็นการทุจริตคอรัปช่ันรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

          คอรัปชั่น (Corruption) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Corruptio เป็นค าที่รู้จักกันดีมานานแต่
ความหมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใช้ หลักการหรือมุมมองด้านศีลธรรม การเมืองหรือด้าน
เศรษฐกิจ ในมุมมองของการกระท านั้น คอรัปชั่นถือเป็นอาชญากรรม (crime) ประเภทหนึ่ง ในบางกรณี
คอรัปช่ันอาจจะถูกมองในความหมายที่แคบและต่างจากการโกง ยักยอก รีดไถ การขู่ โดยมองว่า คอรัปชั่นเป็น
การกระท าของคนสองฝ่ายที่หาประโยชน์ร่วมกันจากฝ่ายที่สามเช่น การติดสินบนหรือหมายถึง การฉ้อราษฎร์
บังหลวง เบียดบังเอาโดยอ านาจหน้าที่ราชการ ซึ่งก็มีการโต้เถียงกันว่า ค าว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นมี
ความหมายแคบกว่าคอรัปชั่น เพราะค าว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นเป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ของรัฐและ
สาธารณะเท่านั้น ต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แปลค าว่า การทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในวง
ราชการให้ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า corruption น่ันเอง[2] 

รปูแบบกำรทจุริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

          การคอรัปชั่นที่เกิดโดยทั่วไป อาศัยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมของประเทศนั้นๆ ระบบ
การเมืองการปกครอง โอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลที่น าไปสู่การคอรัปช่ัน สามารถแบ่งรูปแบบการทุจริตได้ ดังนี้[3] 

          2.1 การคอรัปชั่นขนาดใหญ่ (Grand corruption) หมายถึง การคอรัปช่ันที่โดยทั่วไปแล้วมีขนาดของ
วงเงินจ านวนมาก 

          2.2 การคอรัปชั่นขนาดย่อย (petty corruption) หมายถึง การคอรัปช่ันในวงเงินจ านวนน้อย 
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          2.3 การคอรัปชั่นในเชิงของการบริหารหรือปฏิบัติการ (administrative corruption) หมายถึง การ
คอรัปช่ันที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการปฏิบัติ การบังคับใช้ระเบียบ การปฏิบัติงานอื่นๆ 

          2.4 การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย (policy corruption) หมายถึง การคอรัปช่ันที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
ต่างๆในเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านนโยบาย การด าเนินการ หรือการบริหารงาน โดยการใช้ข้อก าหนดของกฎหมาย
รองรับ 

          จากรูปแบบต่างๆที่ได้กล่าวไปนั้น สามารถเกิดการคอรัปชั่นขึ้นได้หลายลักษณะ ในลักษณะทีเ่กิด
พร้อมกัน หรือแยกกันเกิดก็ได้ โดยส่วนใหญ่รูปแบบที่เกดิขึ้นมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบ ระบบพวกพ้อง 
(cronyism) การล็อบบ้ี (lobbying) การติดสินบน (bribery) และอีกมากมายอันได้แก่[4] 

                    หนึ่ง ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น การ
แสดงราคาในบัญชีสินค้าเป็นเท็จ เพื่อประเมินอากรให้ต่ ากว่าอัตราที่เป็นจริง 

                    สอง จูงใจ เรียกร้อง ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
เช่น เมื่อมีประชาชนมาติดต่อราชการที่ต้องเขียนค าร้อง เจ้าหน้าที่รับเขียนให้โดยเรียกเก็บเงินรายละ 10 – 
20 บาท เป็นคา่อากรแสตมป์ซึ่งเกินอัตราจริง เป็นต้น 

                    สาม สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระท าในการที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ เช่น พนักงานสอบสวนรับสินบนเพื่อแปลงรูปคดีจากหนักใหเ้ป็นเบา หรือท าหลักฐานในออ่นเพ่ือให้
อัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือเพ่ือให้ศาลยกฟ้องผู้กระท าผิด 

                    สี่ ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การยักยอกเงินค่าอากรแสตมป์ โดย
น าเอาอากรแสตมป์ที่ใช้แล้วมาใช้อีก 

                    ห้า ปลอมแปลง หรือการกระท าใดๆ อนัเป็นเท็จ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของ
ส านักงานที่ดินท าการปลอมแปลงลายมือเจ้าหน้าที่เพ่ือยักยอกเงินค่าธรรมเนียมที่ดินและเงินมัดจ ารังวัด 

                    หก มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาล
ประโยชน์ได้ เช่น การรับเงินค่านายหน้าเมื่อมีการจัดซื้อของใช้ในราชการ โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ซือ้ของที่
ร้านนั้นๆ 

                    เจ็ด การสมยอมเสนอราคา หรือการฮ้ัว เพื่อก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างแท้จริงท าให้รฐัเสียประโยชน์ 

          นอกจากนี้ Heidenheimer ได้จ าแนกรูปแบบการเกิดทุจริตออกเป็นเกณฑ์ของสีที่สะท้อนความ
อดทนของสังคม ต่อการกระท าต่างๆที่ส่อไปในทางทุจริต[5] ได้แก ่

          การทุจริตสีด า (Black corruption) หมายถึง การเห็นพ้องต้องกัน ที่เป็นฉันทามติที่เกิดขึ้นระหว่างชน
นั้นและมวลชน ที่เห็นว่าการกระท านั้นควรต าหนิ ติเตียน และควรได้รับการลงโทษ 

          การทุจริตสีเทา ('Gray corruption)หมำยถึง กำรที่ควำมเห็นส่วนหนึ่งของชนชั้นน ำเห็นว่ำต้องได้
กำรลงโทษ ส่วนอีกส่วนหนึ่งมีควำมเห็นต่ำงกันออกไป ท ำให้ส่วนใหญ่ควำมคิดเห็นที่เกิดขึ้นมักจะไม่
ชัดเจนเช่น กำรให้ค่ำน้ ำชำ กำรให้ค่ำนำยหน้ำ กำรกระท ำเหล่ำนี้สำมำรถลดหย่อนกำรใช้กฎระเบียบไปได้ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99#_ftn4
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99#_ftn5
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          การทุจริตสีขาว ('White corruption)หมำยถึง กำรที่ชนชั้นน ำและมวลชน เห็นว่ำเป็นกำรทุจริตที่
ไม่ร้ำยแรงมำกนัก สำมำรถยอมรับกำรกระท ำนั้นได้ ท ำให้ไม่มีควำมพยำยำมที่จะด ำเนินกำรลงโทษ กำร
ละเลยของสังคม ที่ถือเอำกำรยอมรับของสังคมในลักษณะนี้ จะท ำให้กำรทุจริตคอรัปชั่นสำมำรถเข้ำมำ
แทรกซึมในสังคม จนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรฝังรำกลึกในสังคมที่มิอำจแก้ไขได้ โดยส่วนใหญ่กำร
รับผลประโยชน์จะอิงเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี คือกำรได้มำแบบไม่ได้ร้องขอ เรียกว่ำกำรแสดงน้ ำใจ 
เช่น เป็นเจ้ำภำพงำนกุศลของผู้มีอ ำนำจ 

สำเหตุของกำรทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          กลไกส าคัญที่ท าให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น นั่นคือ การใช้อ านาจ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่เป็นที่
ต้องการของมนุษย์ โดยเฉพาะ นักการเมือง ข้าราชการ เมื่อมีอ านาจจากการได้รับต าแหน่งแล้ว จึงเป็นหนทาง
น าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตนเองและครอบครัวมีความร่ ารวย หรือได้ผลตอบแทน
ตามที่ตนต้องการ โดยไม่ได้ค านึงถึงว่าเป็นการได้มาโดยสุจริตหรือไม่ 

          Lord Acton กล่าวว่า เมื่อมีอ านาจก็มักอยากจะให้อ านาจไปในทางที่ผิด และเมื่อมีอ านาจมาก ก็ยิ่งใช้
อ า น า จ ไ ป ใ น ท า ง ที่ ผิ ด ม า ก ขึ้ น  ( Power tends to corrupt and absolute power corrupt 
absolutely) [6]นอกจากอ านาจจะเป็นกลไกส าคัญในการก่อให้เกิดการทุจริตแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้
เกิดการทุจริตด้วยเช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ระบบทุจริตคอรัปชั่นมีโครงสร้างรากฐานอัน
แข็งแกร่งและด ารงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

                    หนึ่ง ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบังที่แน่นหนา 

                    สอง ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้าน 

                    สาม ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมที่เป็นเหตุให้เกิด
พฤติกรรมคอรปัชั่น เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 

                    สี ่ การขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และขาดจติส านึก
เพื่อส่วนรวม 

          ทิพาวดี เมฆสวรรค์ กล่าวว่า Robert Kligaardคณบดีของ Rand Graduate School, California ได้
คิดสูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรมคอรัปชั่นไว้ว่า การทุจริตคอรัปชั่นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผูกขาด (Monopoly) 
หรือรวบอ านาจไว้ที่แหล่งเดียว ประกอบกับว่า การตัดสินใจใดๆขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจ (Discretion) ของผู้มี
อ านาจนั้นๆเป็นส าคัญ ดังนั้นหากมีมูลค่ารวมของการผูกขาดและการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจมากกว่ าความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) โอกาสการทุจริต ไม่โปร่งใสก็จะมีมากขึ้น[7] 

Co = M + D –A 

Corruption = Monopoly + Discretion –Accountability 

กำรทจุรติ = อ ำนำจผกูขำด + ดลุพินิจ – ควำมรับผดิชอบ 

          

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99#_ftn6
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          อย่างไรก็ดี นักวิชาการหลายท่าน ได้มีการจ าแนกปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นไว้ 2 ปัจจัย ได้แก ่ 

          1. ปัจจัยภายใน ที่อยู่ในใจหรือในตัวบุคคล มีองค์ประกอบด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ โอกาส สิ่งจูงใจ 
การเสี่ยงภัย ความซื่อสัตย์ เช่น โอกาส ที่มีการเปิดโอกาสให้ทุจริตก็ควรจะทุจริต สิ่งจูงใจที่อยู่ในลักษณะของ
เงิน หรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ การขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ ซึ่งปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวบุคคลนั้น เราสามารถ
รับรู้ได้ว่าการทุจริตนั้นจะมาในลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 

          2. ปัจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ เกิดขึ้นเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าให้จ านวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนในการท างาน (เงินเดือน) มีไม่พอกับความต้องการใช้ในแต่ละเดือน รวมไป
ถึงความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ด้านการเมือง เป็นการใช้เงินในการหาเสียง จึงจ าเป็นที่จะต้องถอนทุนคืนเมื่อไรรับ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดการควบคุมดูแลในการท างาน หย่อนกฎระเบียบ จน
เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ต าแหน่งที่เอื้อต่อการทุจริต รวมไปถึงการอยู่ใต้อิทธิพลของ
บุคคลที่ทุจริต[8] 

กำรทจุรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[9] 

          การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก ่

          1) ลักษณะการทุจรติที่จากตัวบุคคล 

                    1.1 การทุจริตของบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นใน
รูปแบบของการใช้ต าแหน่งในการแสวงหาผลประโยชน์ มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มของตน รวมถึงการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง พร้อมทั้งมีการแก้ไขหลักฐานการเงิน 
เป็นต้น 

                    1.2 การทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีพนักงานท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงกับงาน 
หรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ ก็จะท าให้การปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาจน าไปสู่ความผิดพลาดได้ง่าย และยังยัง
ส่อไปในทางทุจริตอีกด้วย 

                    1.3 การทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล พบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง 
มีการครอบง าของอ านาจ อิทธิพลทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นอยู่เยอะ จึงท าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย และ
ยากต่อการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยไม่ชอบนี้ และส่วนส าคัญอีกประการคือการวัฒนธรรมของสังคมไทยได้
หยั่งรากลึกลงไปในสังคม เช่น การส านึกบุญคุณผู้มีพระคุณ ความเกรงกลัวอิทธิพลของผู้มีบารมี ส่งเหล่านี้ล้วน
แต่เป็นช่องทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีโอกาสใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

          2) ลักษณะการทุจรติที่เกิดจากการบริหารงานและองค์การ 

                    2.1 การทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เป็นการปิดบังข้อมูลทั้ง
ทางด้านการเงิน งบประมาณ ช่องทางการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จึงท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปได้ง่าย ไม่มีผู้ตรวจสอบ 
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                    2.2 การทุจริตที่เกิดจากการบริหารด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและ
การเงินการคลัง สาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างว่าไม่ทราบเรื่องการจัดท า จัดซื้อจัดจ้าง 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง การไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายที่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการท า
หลักฐานการเบิกเงิน ไม่มีการตั้งประชาชนเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่
ก่อให้เกิดการทุจริตแทบทั้งสิ้น 

          3) ลักษณะการทุจรติที่เกิดจากการตรวจสอบและกฎระเบียบ 

                    3.1 การทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย พบว่าในกรณีที่ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถด ารงต าแหน่งได้ 4 ปีนั้น เป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตมากขึ้น เพราะหาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่น เป็นพวกพ้องกัน ก็เป็นช่องว่างในการทุจริตได้ เพราะขาดซึ่งการถ่วงดุล
อ านาจที่เข้มแข็ง 

                    3.2 การทุจริตที่เกิดจากตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
แบ่งได้เป็น 

                              ก) ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามทุจริตแห่งชาติ และมีจ านวนคนไม่เพียงพอในการ
ตรวจสอบในทุกพื้นที่ เป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น จึงท าให้เกิดความไม่หลากหลายและไม่ทั่วถึง 

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตคอรปัชั่น 

          จากปัญหาการคอรัปชั่นที่กล่าวมาข้างต้น สามารถป้องกันและแก้ไขได้ จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนิน
ของหลายๆฝ่ายเป็นส าคัญ ทางภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน รวมถึงองค์กรที่มีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้วย ทั้งนี้ มาตรการแก้ไขปัญหาสามารถแยกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี ้

          ด้านที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
เสนอให้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในขั้นตอนการ
ตรวจรับงาน รวมไปถึงการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ เข้ามาด าเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้ เพื่อป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ผู้ขายมากจนเกินไป และการบริหารบุคลากร ให้มีการลดอ านาจ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยแบ่งอ านาจการบริหารบุคคลออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจใน
การบริหารระดับปลัดท้องถิ่น รองปลัดท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยต่างๆ นอกจากนั้นเป็นอ านาจการบริหารงาน
บุคคลของปลัดท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการเลือกบุคคลเข้ามาท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีวุฒิการศึกษาและความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ท า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้ 

          ด้านที่ '2ความร่วมมือจากภาคประชาชน เช่น การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร เสริมสร้างบทบาทของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบที่
ท้องถิ่นด าเนินการ หรือ ให้มีการจัดท าคู่มือประชาชนมอบให้ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ซึ่ง
คู่มือต้องมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาที่ชัดเจน จะท าให้การตรวจสอบภาคประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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          ด้านที่ '3 ปรับปรุงโครงสร้างภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เช่น ปรับปรุงบทบาทของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้มีการเพิ่มก าลังคนในการตรวจสอบ รวมถึงการประสานงานกับองค์กรที่ท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลท้องถิ่นเพื่อแสวงหาแนวทางในการตรวจสอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน[10] 

องค์กรที่มบีทบำทเกี่ยวข้องกับกำรปอ้งกำรทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          1) การตรวจสอบองค์กรผู้มีอ านาจในการก ากับดูแล 

                    1.1 กระทรวงมหาดไทย ผ่านการใช้อ านาจตามกฎหมายในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการใช้อ านาจลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น การให้
ความเห็นชอบ การอนุมัติ อนุญาต เพิกถอน ระงับยับยั้ง สั่งการยกเลิกการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ใน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการออกกฎ ระเบียบต่างๆ รวมไปถึงการชี้แจง การ
ก าหนดมาตรฐานต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติ[11] 

                    1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีฐานะในการก ากับดูแล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ
เทศบาลเมือง 

                    1.3 นายอ าเภอ ที่มีฐานะในการก ากับดูแลเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล[12] 

          2) การตรวจสอบองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

                    2.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน ตรวจสอบการกระท าอันเป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และท าการตรวจสอบในกรณีที่มีผู้
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

                    2.2 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายและตรวจสอบถึง
ความมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณและรายได้จากส่วนอื่นๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วยท้องถิ่น 

                    2.3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มี
ค าร้องเรียนว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติหรือละเลยไม่
ปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม 

                    2.4 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่า กระท า
ฐานทุจริตต่อหน้าที่อาจถูกด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน[13] 

          3) การตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายได้รับรองสิทธิไว้ ซึ่งการใช้สิทธิของ
ประชาชนจะเป็นการช่วยให้เกิดการตรวจสอบการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทางหนึ่ง โดย 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99#_ftn10
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99#_ftn11
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99#_ftn12
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99#_ftn13
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กลไกการตรวจสอบจะประกอบไปด้วย การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ หรือการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการควบคุมโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร[14] 

          โดยสรุป ในประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรัปชั่นอยู่มาก และมีแนมโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท าให้
สถาบันการเงินและภาพรวมของประเทศมีความน่าเชื่อถือที่ลดลง ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะใน
ระดับประเทศ ในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจัยส าคัญส่วนใหญ่
ที่ท าให้เกิดปัญหานี้คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
สาธารณะ ที่เราเรียกกันว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ที่สะท้อนให้เห็นในลักษณะของ
ระบบเครือญาติ พวกพ้อง หรือระบบอุปถัมภ์ เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆขึ้นมากมาย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการคอรัปชั่นอย่างหนึ่ง เป็นปัจจัยส่งเสริมท าให้เกิดกันและกัน 

          อย่างไรก็ตาม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น สามารถป้องกันและแก้ไขได้ และจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรต่างๆ ภาคประชาชน รวมถึงสังคมที่จ าเป็นต้องมีความตระหนักถึงปัญหา
และสาเหตุที่มาจากค่านิยมต่างๆ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน หากแต่สังคมยังมีแนวคิดหรือทัศนคติ
แบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้ ถึงแม้จะมีมาตรการหรือวิธีการที่ดีอยู่ก็
ตาม 
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