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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ  เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หน้าท่ี     

ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี และเพื่อ
ศึกษาความเห็นของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถึงความเหมาะสมของการใช ้
ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการป้องปราม         
การกระท าผดิทางการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ.2539  ระดบัปานกลาง คือ รู้บา้ง ไม่รู้บ้าง    
เพราะไม่เขา้ใจในเจตนารมณ์และสาระของกฎหมาย ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในฐานะ
ท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ ทั้งน้ีเพราะระบบราชการตอ้งการเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ    
ในกฎหมายเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวไ้ม่เกิดความเสียหายแก่ 
ทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่  

สาเหตุการกระท าผิดทางการเงินหรือการทุจริตทางการ เงินในองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถ่ิน พบว่า มีความเห็นด้วยตามล าดับ คือ การท่ีผู ้บริหารท้องถ่ินต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กบัตนเองและพรรคพวกเป็นส าคญั   พนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
สมรู้ร่วมคิดกนัทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่รู้กฎหมายความ 
รับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  กฎหมายมีช่องทางเปิดโอกาสให้สามารถกระท าผิดได้  และเช่ือวา่
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบไม่สามารถตรวจพบการทุจริตได ้   

ความเหมาะสมของการใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิด         
ของเจา้หน้าท่ีมีผลต่อการป้องปรามการกระท าผิดทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
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ผลการศึกษาพบว่า  การก าหนดให้เจา้หน้าท่ีตอ้งรับผิดทางละเมิดในการปฏิบติังานในหน้าท่ีเม่ือ
เป็นการจงใจกระท าเป็นการเฉพาะตวั หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย   และในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจา้หนา้ท่ีหลายคน มิให้น า
หลกัเร่ืองลูกหน้ีร่วมมาใช้บงัคบั เจา้หน้าท่ีแต่ละคนตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ   
ส่วนของตนเท่านั้น  และหากไม่จงใจหรือประมาทเลินเล่อธรรมดา  ก็ไม่ตอ้งรับผิดทางละเมิด   
ของเจา้หนา้ท่ีแต่อยา่งใด  ดงันั้น การชดใชค้่าสินไหมทดแทนยงัคงมีความเหล่ือมล ้า ไม่เป็นธรรม 
เกิดความไม่เสมอภาค  และไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ทั้งน้ีเพราะแต่ละ
หน่วยงานมีการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาท่ีแตกต่างกนัไป ประกอบกบัมีระบบอุปถมัภใ์นระบบ
ราชการท่ีคอยช่วยเหลือกนัอยู่  จึงไม่มีผลต่อการป้องปรามการกระท าผิดทางการเงินในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 
 

 This study has two objectives. First, is study understanding of the local government 
officer in liability for the Wrongful Act of Officers (1996). Second, is study an opinion of local 
government officers to the suitability’s of compensation about prohibits of financial guilt in Local 
Government of the Organization.  

The education finds that, the local governments officers have understood in liability for 
the Wrongful Act of Officers are medium average. That is known and unknown because they do 
not understand in the intention and the substance of the law. Which affect to duty government 
service practice in the position and the government service system wants an officers where is 
liability the understanding in the law for performs one's duty the government service are correct 
according to regulation law keeps and do not be the damage to the official and advantage to 
people. 

The cause of financial guilt in local Government of the Organization, find that, the 
answers are agree in the opinion respectively. That are, the locality executive wants to find the 
benefit give with oneself and the partisan in witness, the local government officers conspire 
corruption government service, the officers unknown liability for the Wrongful Act of Officers, 
the law has the way of chance to give guilty and the officers believe in that the finance institute 
cannot check the corruption, 
  The suitability’s of compensation for the Wrongful Act of Officers about prohibits of 
financial guilt in local government of the organization, This research find that, the compensation 
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for the Wrongful Act of Officers depend on intentionally of law guilty specification are each 
person, or intentionally for the damage, or careless seriously cause the damages, In case of,       
the damages is cause from many officers, the law do not take the principle of debtor shares to use 
enforce. An officers each person must to compensate especial part indemnity of the self only, and 
if, not intentionally, or ordinary careless, as a result, do not must to compensate for the Wrongful 
Act of Officers. Thus, the compensation of each an institute still has the difference, unfair, and 
inequality, and don't be in the way that Ministry of Finance fixes. Because of, each an institute, 
there is using discretion in different meditation go to, and in bureaucracy is spoil system 
supported for to help each other. Then, The Wrongful Act of Officers has no result to prohibit of 
financial guilt in local government of the organization.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


