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อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (An Evaluation of Integrity and Transparency of Local 

Administrative Organizations’ Operation) ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยความร่วมมือของส านักงาน
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โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเชิงวิชาการซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงรายละเอียด ดัชนี ตัวชี้วัด ในการศึกษาหาข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ บทที่ 3 ระเบียบวิธี  การวิจัย/ประเมิน ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และขั้นตอนการด าเนินงาน ตามระบบของงานวิจัย บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ประเมิน แสดงผลการประมวลผลการวิจัย/ประเมิน ตามตัวชี้วัดในการศึกษาข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และบทที่ 5 สรุป เป็นการสรุปผลการวิจัย/ประเมิน ทั้งนี้เพ่ือการน าผลการ

ประเมินไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบริหาร งานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์

ด้านการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 162 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงาน 100 คน เจ้าหน้าที่พนักงาน

ปฏิบัติงาน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร แบบประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและแบบ

ประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และ

สอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ในส่วนข้อมูลเชิง

คุณภาพใช้วิธีการแยกปัจจัย เงื่อนไขต่าง ๆ ตามกรอบการประเมิน  ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในการ

ด าเนินงานของ เทศบาลต าบลแม่วาง โดยภาพรวมมีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง หาก

พิจารณาตามรายดัชนีพบว่าด้านความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง ด้านความพร้อมรับผิดอยู่ในระดับสูง ด้าน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาก ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรอยู่ใน

ระดับสูง และด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงานอยู่ในระดับสูง  
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บทที่ 1 

บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสะสมมา     

อย่างยาวนานภายใต้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการเมืองการปกครองอันมี        

ความเกี่ยวพันกับระบบอุปถัมภ์เจ้าขุนมูลนาย ดังที่ ศิริวรรณ มนอัตระผดุง ได้ระบุถึงดัชนีชี้วัดตาม

ลักษณะการคอรัปชั่นของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2538 -2553 ว่าค่าดัชนีมีคะแนนต่ าสุดใน        

พ.ศ. 2538 คือ 2.79 คะแนน และมีคะแนนสูงสุดในปี พ.ศ. 2548 ที่ 3.8 คะแนน ท าให้เห็นว่าภาพลักษณ์

การคอรัปชั่นของประเทศไทยยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม จากผลการจัด

อันดับดัชนีดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 16 ปี ของประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 3.31 คะแนน ซึ่งเท่ากับว่า

สถานการณ์คอรัปชั่นของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มในระดับสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฮ่องกง (ศิริวรรณ มนอัตระผดุง, 2555) 

 หากจะพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ

ภาพลักษณ์การพัฒนาประเทศแล้ว การคอรัปชั่นยังก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นลักษณะ

ลูกโซ่ กล่าวคือ ผลทางตรงกับระดับปัจเจก ชุมชน และองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารและกระจายทรัพยากร 

ได้แก่ การลดทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพการให้บริการ และพ้ืนฐานการด ารงชีวิตตามที่

สังคมคาดหวัง การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน การบริหารงบประมาณ 

การคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถกระจายทรัพยากรไปยังกลุ่มที่ขาดแคลน อีกทั้งยังท าให้เกิดการ   

ไม่เคารพกติกาในองค์กร อันน าไปสู่ความล้าหลังของระบบบริหารงานที่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองได้อย่างที่ควรเป็น และนอกจากนี้การคอรัปชั่นยังส่งผลทางอ้อมที่กระทบกับโครงสร้างทางสังคม 

สถาบันทางสังคม ได้แก่ การเกิดความเหลื่อมล้ าในชนชั้นของสังคม อันน าไปสู่ความแตกแยกของ

สังคมไทย ซึ่งกลายเป็นผลกระทบกับประชาชนอย่างร้ายแรง 

 อย่างไรก็ดี ตามรัฐธรรมนูญและนโยบายการกระจายอ านาจการปกครอง การบริหารทรัพยากร

ของไทย ได้มุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการโดยองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน และท้องถิ่นในรูปแบบของ
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การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระจายอยู่

ทั่วทั้งประเทศ อันมีบทบาทหน้าที่ในการกระจายทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชนสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชนเอง โดยต้องสร้าง

ความคุ้มค่า และมีการจัดการที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และ

สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงจุดอันจะก่อให้เกิดความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นและ

ยกระดับขึ้นเป็นความสุขมวลรวมของชาติ โดยในทางปฏิบัตินั้น สิ่งที่ ไม่ควรละเลยคือลักษณะ             

การปฏิบัติงานที่ดีที่เน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเหมาะสมในการปกครองประเทศ        

ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลเรื่องดังกล่าวคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         

โดยหน่วยงานดังกล่าวได้เล็งเห็นความส าคัญในการก ากับติดตามเรื่องความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล          

เพ่ือการปฏิบัติงาน จึงได้เกิดความเห็นชอบและการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพ คือ “การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” 

โดยได้รับการทดสอบความเชื่อมั่นตามหลักทางสถิติและการวิจัย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.9        

(ตามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค) ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องมือดังกล่าวได้รับการประยุกต์ใช้      

จากการสร้างความร่วมมือกับกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี ที่เน้น        

การวัดระดับการทุจริตจากความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตรงของประชาชน (Perception Based) 

และการวัดจากหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ซึ่งทาง ป.ป.ช. ได้บูรณาการ

เครื่องมือทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปรับปรุงการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นใน

คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ต่างเห็น

ความส าคัญในการประเมินภาพลักษณ์ดังกล่าว หากแต่ในพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงานนั้นประกอบไปด้วย   
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องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบลจ านวนมากในแต่ละพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความยากล าบาก              

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส่วนกลาง จึงได้มีการพิจารณาจาก         

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีหน่วยงานส าหรับเป็นที่ปรึกษาในการประเมินอันเป็นไปตามหลักการทางวิช าการ         

ที่ มีความเป็นเหตุ เป็นผลและความถูกต้อง  อันน าไปสู่ การก าห นดขอบเขตการด า เนินงาน                

(Term of Reference : TOR) ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส าหรับการประเมิน

ดังกล่าว โดยในโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามา        

มีบทบาทหน้าที่ในโครงการดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน         

โดยภารกิจข้างต้น มีความสอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจในประเด็นของการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง        

การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ

บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองเรื่องการบูรณาการ

วิจัย การบริการวิชาการกับการพัฒนาท้องถิ่น อีกท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังมีการร่วมด าเนินงาน

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หลากหลายมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงท าให้เข้าใจบริบทและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  น าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในที่สุด 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลแม่วาง

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อไป 

 2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบล

แม่วาง 
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3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลแม่วาง ด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและ

ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ วาระมหาดไทยใสสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 

 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.1 ด้านความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.2 ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) ประเมินจากการ

รับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของงานภาครัฐ 

1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของ

ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

1.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ด าเนินงาน 

              การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

         

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการด าเนินงาน 

1 กุมภาพันธ์  2559 –  15 พฤษภาคม 2559 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               

ในการด าเนินงานน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต 

 2. เกิดภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและ

ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และเกิดความสอดคล้องกับ วาระมหาดไทยใสสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายใน         

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 
 

นิยามศัพท ์

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผล หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งในที่นี้คือ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส านักงานส่งเสริม      

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. ที่ปรึกษา หมายถึง  ผู้รับจ้างด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล บันทึกในฐานข้อมูลประมวล

และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด ซึ่งในที่นี้คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 3. ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ประชาชน บุคลากรภายนอกหน่วยงาน นิติบุคคล 

บริษัทห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่มาเป็นผู้รับบริการ เป็นลูกค้า เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก         

การให้บริการตามภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ารับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 4. บุคลากรภายในหน่วยงาน หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารงานขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในองค์กรที่มี      

อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ซึ่งสามารถรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ได ้



 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ เทศบาลต าบล    

แม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่นั้น มีการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของงานผ่านการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ตามประเด็นหลักดังนี้ 

1. ธรรมมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การคอรัปชั่น 

3. มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ 

5. งานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ธรรมมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย เกิดขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายส าคัญ คือ 

ต้องการให้การจัดท าบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ นั่นคือ จัดท าบริการสาธารณะให้ทั่วถึง และตรงกับ

ความต้องการของราษฎรในท้องถิ่น ตามความจ าเป็นในแต่ละท้องถิ่นโดยที่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะต้อง

มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  อีกทั้งอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการต่าง ๆ ต้องอยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้             

ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนถิ่นจึงเป็นกลไกหนึ่งของรัฐในการท างาน

ด้านการช่วยเหลือประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้       

แนวทางการท างานที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม

อย่างแท้จริง รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน              

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจึงจ าเป็นต้องยึดหลักของการบริการจัดการที่ดี     

ในภาครัฐ (Good governance) เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดระบบคุณธรรมและจริยธรรม      

ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ คือ การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพการตรวจสอบอธิบาย
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ได้ ความโปร่งใส และการมีกรอบกฎหมายส าหรับการพัฒนา (สภาหอการค้าไทย, 2558) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจในแนวคิดของธรรมาภิบาล จึงก าหนดแนวทางในการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 

 

1. ความเป็นมาของแนวคิดของธรรมาภิบาล (Good governance concept) 

 ค าว่า ธรรมมาภิบาล หรือ Good Governance มีใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี 1989       

ในรายงานเรื่อง Sub-Sahara Africa : From Crisis to Growth ซึ่งเป็นรายงานที่ธนาคารโลกพยายาม

วิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของรัฐในอัฟริกาในการพัฒนาประเทศ ค าว่า Good Governance เริ่มมี

บทบาทในแง่ของโลกาภิวัตน์ก็เพราะท้ังธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศต่างเชื่อว่า การพัฒนา

อย่างยั่งยืนจะท าไม่ได้เลยหากประเทศนั้นปราศจาก Good Governance หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้มี    

การผูกโยง ค าว่า “การพัฒนา” เข้ากับค าว่า “Good Governance” หรือการก าหนดกลไกอ านาจรัฐ      

ในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (วันทนา เนืองอนันต์, 2553) 

 ธนาคารโลก (World bank) และธนาคารเพ่ือการพัฒนา ได้อาศัยแนวคิดธรรมมาภิบาล           

ในการก ากับดูแลภาคีสถาบันทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการภาครัฐ รวมไปถึงความโปร่งใส        

ความรับผิดชอบ การปฏิรูปกฎระเบียบ ทักษะของภาครัฐ และความเป็นผู้น ารวมถึงองค์กรอ่ืน ๆ เช่น 

องค์การสหประชาชาติ (UN) คณะกรรมาธิการยุโรปและ OCED ก็มีแนวโน้มในทางเดียวกัน โดยให้

ความส าคัญกับความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การก ากับดูแลทางการเมือง การตรวจสอบ    

การเลือกตั้ง การสนับสนุนพรรคการเมือง การปราบปรามการทุจริต การสร้างความยุติธรรมในการ

พิจารณาคดีตามกฎหมาย การปฏิรูปการรักษาพยาบาล การส่งมอบการบริการที่ดี ความโปร่งใสของ

ระบบบัญชีภาครัฐ การกระจายอ านาจสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การตอบสนองของภาครัฐ และ

วิสัยทัศน์ในอนาคต และความมั่นคงด้านสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับภาคเอกชน 

(Rachel Gisselquist, 2012)  

 The Global Development Research Center (n.d.) ได้กล่าวถึงแนวคิดธรรมมาภิบาล       

ไว้ในบทความที่ชื่อว่า Understanding the Concept of Governance โดยมองว่า ถึงแม้แนวคิดเกี่ยวกับ 

ธรรมาภิบาลนั้นจะไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่การนิยามความหมายนั้นมีความแตกต่างกันไปตามผู้ให้ค านิยาม 
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แต่เน้นจุดส าคัญที่เรื่องของความถูกต้อง เป็นธรรม ความหมายที่แท้จริงของธรรมาภิบาลนั้น จึงขึ้นอยู่กับ

ระดับของการก ากับดูแลเป้าหมายที่ต้องการ และวิธีการที่จะท าให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้น โดยสรุป

ประเด็นส าคัญเก่ียวกับธรรมาภิบาลไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

1. ธรรมาภิบาล คือ กรอบแนวคิดในการมองคิดวิ เคราะห์  เปรียบเทียบการเมือง             

ในระดับมหภาคได้อย่างละเอียด 

2. ธรรมาภิบาลให้ความส าคัญกับเกี่ยวกับของรัฐธรรมนูญในการสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ     

ในการด าเนินการก ากับดูแลทางการเมือง 

3. ธรรมาภิบาล จะเข้าไปมีส่วนส าคัญในการก ากับการแทรกแซงทางการเมืองที่มีผล

ความคิดสร้างสรรค์หรือศักยภาพของมนุษย์ 

4. ธรรมาภิบาล คือแนวคิดที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บทบาทของรัฐและสังคม และระหว่างผู้ที่มีบทบาททางสังคมด้วยกันเอง 

5. ธรรมาภิบาล คือ ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีบทบาททางการเมืองโดยเน้น

การควบคุมจากสังคมมากกว่าการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จ 

จากประเด็นในข้างต้น ท าให้การมองภาพแนวคิดของธรรมาภิบาลได้ชัดเจนมากข้ึน จะเห็นได้ว่า

ธรรมาภิบาลมีความหมายค่อนข้างกว้าง นอกจากเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะหรือ

มาตรวัดพัฒนาการเมืองการปกครอง แต่ยังเป็นกลไกที่มีประโยชน์เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องชอบธรรม รวมไป

ถึงการสร้างกรอบวิเคราะห์หรือมุมมองในการศึกษาประเด็นการเมืองเปรียบเทียบ 

 

2. ความหมายของธรรมาภิบาล  

ความหมายของธรรมาภิบาลนั้น ได้มีการกล่าวถึงไว้ค่อนข้างแตกต่างหลากหลายซึ่งสามารถสรุป

ความหมายได้ดังนี้ 

United Nation (n.d.) ได้ให้ความหมายของค าว่า ธรรมมาภิบาลเป็นสิ่งได้รับการยอมรับถึง

ความส าคัญ โดยเฉพาะในระดับของสถาบันระดับประเทศซึ่งกระบวนการท างาน รวมถึงกิจกรรมและ     

ธรรมาภิบาล คือ สิ่งที่จะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นอิสระจากการทุจริตและมีความรับผิดชอบต่อ
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ประชาชน ความส าเร็จของประเทศในการที่จะบรรลุมาตรฐานเรื่องธรรมาภิบาลนั้น เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ

ของความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระดับโลก 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (n.d.)       

ได้ให้ความหมายของค าว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง บทบาทของรัฐในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือที่จะ

ด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ) ซึ่งธรรมาภิบาลนั้น สามารถน ามาใช้ได้ในบริบทที่หลากหลาย เช่น          

ธรรมาภิบาลในระดับองค์กร ธรรมาภิบาลระดับประเทศ ธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น และธรรมาภิบาลใน

ระดับระหว่างประเทศ โดยธรรมาภิบาลนั้นจะมุ่งเน้นที่บทบาทของตัวแทนภาครัฐทั้งที่เป็นทางการและ       

ไม่เป็นทางการ 

ในขณะที่ UN Office of High Commissioner for Human Rights กล่าวว่า ธรรมาภิบาลนั้น 

ไม่มีความหมายเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีขอบเขตที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล เป็นค าที่มี

ความหมายที่มีความยืดหยุ่นสูง ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ ซึ่งในระดับของการท างานแล้วอาจเป็น

การยากส าหรับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ แต่อย่างไรก็ตามในความแตกต่างของความหมายนั้น        

จะประกอบไปด้วยจุดร่วมส าคัญ คือ เคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพที่

อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนความเป็นพหุนิยมทางการเมือง การเมืองที่โปร่งใส ภาคประชาชนที่

มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการศึกษาเสริมสร้างพลังอ านาจทางการเมือง

ของประชาชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทัศนคติและค่านิยมที่ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน และความอดทน (UN Office of High Commissioner for Human Rights, 2013) 

ในส่วนของประเทศไทย ก็ได้มีการกล่าวถึงธรรมาภิบาลมาเป็นระยะเวลายาวนาน และได้มีการให้

ค านิยาม ความหมายไว้แตกต่างกัน เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง 

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ 

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ
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วิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมี

ส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

ในขณะที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 

คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม 

นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน     

การบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น 

แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึ งมีและ           

พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 

(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2558) 

ถวิลวดี บุรีกุล  ได้อธิบายถึงความหมายของธรรมาภิบาล ค าว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากค าว่า 

“ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากค า ภาษาอังกฤษว่า good governance โดยค า

ว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้อ านาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรขององค์กร good 

governance (ธรรม + อภิบาล =ธรรมาภิบาล) จึงเป็นวิธีการที่ดีในการใช้อ านาจ เพ่ือบริหารจัดการ

ทรัพยากรขององค์กรว่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม 

ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาล คือ เพ่ือการมีความ

เป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาล

ขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ        

แต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอ่ืน ๆ อีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้น าไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาล 

อาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและ

วัฒนธรรม ซึ่งล้วนเอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการที่ดี (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546) 

จากนิยามข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาลนั้น เป็นค าที่มีการให้นิยามความหมายที่

ค่อนข้างแตกต่างหลากหลาย ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ หมายถึง กระบวนการที่สถาบันของรัฐด าเนินกิจการ

สาธารณะในการจัดการทรัพยากรของรัฐ ทั้งนี้การด าเนินงานดังกล่าวจะต้องอยู่บนฐานของความเป็น
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ธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ           

ถูกตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับเป็นส าคัญ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายของการพัฒนา โดยทั่วไปแล้วธรรมาภิบาลมีอยู่หลายระดับ ทั้งระดับองค์กร ระดับประเทศ 

ระหว่างประเทศ และระดับท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้จะมุ่งเน้นการประเมิน ธรรมาภิบาลในระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

3. เนื้อหาส าคัญของธรรมาภิบาล 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของธรรมาภิบาลในข้างต้นนั้น จะพบว่าแนวคิด

ธรรมมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีรวมแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายไว้ ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นของการต่อต้านการ

ทุจริต ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม หลักของการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย UNESCAP (n.d.) ได้อธิบายถึงลักษณะส าคัญ 8 ประการ

ของธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วม ถือว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญของธรรมาภิ

บาลและการมีส่วนร่วมตามความหมายนี้ หมายถึงการที่ทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมโดยตรง หรือการมีส่วน

ร่วมผ่านสถาบันหรือตัวแทน การมีส่วนร่วมถือว่าเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการด าเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลหรือมีความเสี่ยงจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2. หลักนิติธรรม (Rule of law) ในส่วนของหลักนิติธรรมนั้นให้ความส าคัญกับกฎหมายที่มี

ความเป็นธรรม และมีกรอบบังคับใช้ที่มีความเป็นธรรมรวมถึงการให้ความส าคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) ในที่นี้หมายถึง การตัดสินใจหรือกระบวนการบังคับ

ใช้อ านาจต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ รวมไปถึงอิสระในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการตัดสินใจ และการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีสื่อที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 

4. หลักการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) โดยจะต้องมีสถาบันและ

กระบวนการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
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5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus oriented) ในการท างานซึ่งผู้ที่มีบทบาทมีความ

แตกต่างหลากหลายซึ่งธรรมาภิบาลในหลักการข้อนี้จะให้ความส าคัญต่อความเป็นฉันทามติของความ

คิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และการพัฒนามนุษย์

อย่างยั่งยืน สิ่งต่างเหล่านี้เป็นผลมาจากความเข้าใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบริบทต่าง ๆ ของ

ชุมชนหรือสังคม 

6. หลักความเสมอภาค (Equity and inclusiveness) ประชาชนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขี้นของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และไม่รู้สึกถูกแบ่งแยกจากสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการได้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

7. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) หลักการนี้ให้

ความส าคัญกับกระบวนการหรือสถาบันที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของ

สังคมภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งแนวคิดของหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธรรมาภิบาล ยังมี

ความหมายรวมไปถงึความยั่งยืนของธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

8. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ความรับผิดชอบ เป็นอีกหนึ่งข้อก าหนดที่มี

ความส าคัญของธรรมาภิบาล ไม่เพียงแต่ภาครัฐ ทั้งสถาบัน ภาคเอกชนหรือประชาสังคม ต้องค านึงถึง

ความรับผิดต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าการตัดสินใจและด าเนินการนั้นจะเป็นภายในหรือ

ภายนอกองค์กร จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการกระท าของ

ตนความรับผิดชอบที่ไม่สามารถบังคับใช้โดยไม่ต้องความโปร่งใสและการปกครองด้วยกฎหมาย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลทั้งหมด จะพบว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะมี

องค์กรหรือประเทศใดจะประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล  ที่ผ่านมา

พบว่ามีจ านวนน้อยมากของประเทศหรือสังคมที่จะเข้าใกล้ความเป็นธรรมาภิบาลโดยสมบูรณ์ แต่อย่างไร

ก็ตามส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ผู้ที่มีบทบาทในทุกระดับก็ยังคงจ าเป็นต้องอาศัย    

การท างานภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาล เพ่ือไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายดังกล่าว 
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แนวคิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น (Corruption) 

 

 การคอร์รัปชั่นในสังคมไทย หรือคนไทยเรียกว่า “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” เป็นสิ่งที่ประชาชน

ส่วนใหญ่รับรู้ และเป็นสิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยมาช้านานจนถึงปัจจุบัน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

เรื่อย ๆ ปัญหาดังกล่าว ถือเป็นปัญหาส าคัญของชาติที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้

ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างถึงขีดสุดดังประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นปัญหาการคอร์รัปชั่น

จึงเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง  

 

       1. ความหมาย 

 สภาประชาคมยุโรป ได้ให้ค าจ ากัดความคอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อ านาจสาธารณะที่มิชอบเพ่ือ

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือการให้สินบน และความประพฤติทั้งหลายของบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในภาครัฐ หรือเอกชน ประพฤติฝ่าฝืนหน้าที่ของตน โดยไม่สมควรกับต าแหน่งหน้าที่

ของตน ในฐานะที่ เป็นเจ้าพนักงานแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน ตัวแทนหรือฐานะความสัมพันธ์

อ่ืน ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  

 Gunnar Myrdal ให้ความหมายไว้ใน วารสารเอเชียนแม็กกาซีน (Asian Magazine) ว่า 

คอร์รัปชั่น เป็นค าที่มีความหมายกว้างขวาง หมายถึงการกระท าทุกอย่างที่เป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็น        

การกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยใช้อ านาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในต าแหน่งหน้าที่หรืออาศัยฐานะต าแหน่ง

พิเศษที่ตนมีอยู่ในกิจสาธารณะ รวมทั้งการกินสินบนด้วย (Myrdal, 1968)     

ใน พจนานุกรมแบล็คลอว์ (Black Law Dictionary) ให้ความหมายว่า คอร์รัปชั่นหมายถึง           

“....การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าชั่วและฉ้อโกง โดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง

กฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน นอกจากนี้ ยังหมายถึงการที่บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งซึ่งประชาชนไว้วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์

ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน" (Black Law Dictionary, 1979)   
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ธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวว่า การคอร์รัปชั่น หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นโรคระบาด                 

ที่น่าสะพรึงกลัวในบรรดาประเทศด้อยพัฒนา (underdeveloped countries) หรือที่เรียกให้ไพเราะว่า 

ประเทศก าลังพัฒนา (developing countries) และไม่มียุคใดสมัยใดที่ประชาชนจะห่วงกังวลใจในเรื่อง    

การฉ้อราษฎร์บังหลวงเท่าสมัยปัจจุบัน (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2510) และมีความเห็นต่อไปอีกว่า          

การฉ้อราษฎร์บังหลวงมีลักษณะแปลกไปจากความผิดหรืออาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ อยู่ประการหนึ่ง คือ

ยากแก่การป้องกันและปราบปราม เพราะผู้ที่รู้เห็นส่วนมากมักเป็นผู้ที่ร่วมกระท าความผิดด้วย จึงยากแก่

การพิสูจน์ ยิ่งกว่านั้นยังเป็นที่ยอมรับกันว่า แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าใครกินสินบาตรคาดสินบนก็พูดตรง ๆ ไม่ได้ 

เพราะถึงจะเป็นเรื่องจริงก็อาจจะถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทได้ ส่วนการที่จะพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องแสดง

ข้อคิดเห็นเพ่ือสาธารณประโยชน์ก็มีอุปสรรคดังกล่าว กรณีนี้จึงเป็นเรื่องพูดกันตามเสียงลือ ซึ่งผู้พูดจะต้อง

รับผิด ดังนั้นการกล่าวถึงเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวงจึงต้องพูดกันอย่างระมัดระวังและพูดได้เพียงกลาง ๆ 

เท่านั้น (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2510) 

ดังนั้น จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การคอร์รัปชั่น หมายถึงการใช้

อ านาจ ในการประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้ตนเอง ได้รับประโยชน์ที่      

ไม่สมควรรับทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน 

ท้องถิ่น เป็นต้น 

 

2. สาเหตุและภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

 ปัญหาการคอรัปชั่นของประเทศไทยมีสาเหตุหลายประการ ตามที่พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว กล่าวถึง

สาเหตุของการคอร์รัปชั่นว่าเกิดจากสาเหตุ 6 ประการคือ ผลพวงจากอดีต การกล่อมเกลาทางสังคมและ

วัฒนธรรมข้าราชการอุดมการณ์ของข้าราชการไทยพฤติการณ์การคอร์รัปชั่นในนานาประเทศผลกระทบ

ของการคอร์รัปชั่นและมาตรการป้องกันและปราบปราม สาเหตุดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปของ

สังคมและประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความเคยชินของคนในสังคม จนท าให้มองว่าการกระท าที่

ทุจริตเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองของคนไทยเองก็ไม่แน่วแน่และชัดเจน และไม่กล้า

พอที่จะต่อสู้กับอ านาจมืด จนเป็นที่มาของปัญหาคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรง
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มากยิ่งขึ้น จนยากแก่การแก้ไข (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2539) สอดคล้องกับที่ วิทยากร เชียงกูล กล่าวว่า      

จากการส ารวจภาพลักษณ์ การคอร์รัปชั่น (Corruption perception index) จากทัศนะหรือการมองภาพ 

จากกลุ่มนักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency 

International) พบว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สิงคโปร์ 

ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง

ที่มีลักษณะผูกขาดอ านาจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุนความรู้ อ านาจทางการเมือง อ านาจในการ

ครอบง าข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน การศึกษาต่ า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่ า      

อยู่อย่างกระจัดกระจาย มีการรวมตัวกันน้อย รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก  

เป็นผู้ชอบอยู่ใต้ความอุปถัมภ์ มากกว่าที่จะเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและความเป็นธรรมใน

ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และหากผู้มีอ านาจหากรู้จักแบ่งผลประโยชน์

ให้กับผู้ที่อยู่ใต้อุปถัมภ์แล้วมักถือว่าเป็นเรื่องปกติดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการส ารวจทัศนคติของ

ประชาชน        โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้ส ารวจ พบว่า คนไทยมีความอดทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น

เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2544 มีประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 32.8 ตอบว่า สามารถทนต่อ

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลได้ โดยอ้างว่า เพื่อให้งานลุล่วงต่อไปได้ (วิทยากร เชียงกูล, 2551) 

จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยได้    

อย่างชัดเจนและหากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวคงต้องเริ่มที่การสร้างจิตส านึกให้คนในชาติมีวินัยเป็น     

อันดับแรก แล้วจึงใช้แนวทาง วิธีการอ่ืน ๆ แก้ปัญหาในล าดับต่อไป ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ          

ในการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับสังคมที่เล็กที่สุดคือระดับ

ครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคม และประเทศชาติต่อไป 

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของประเทศไทยว่ามีการคอร์รัปชั่นตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี แม้ว่าจะมีการรณรงค์แก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น ทั้งจาก

ภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าวกลับเพิ่มทวีคูณ และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

ซึ่งสาเหตุหลักน่าจะมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติ      

ยากต่อการแก้ไข และที่ส าคัญคือยินยอมให้เกิดปัญหาเพ่ือให้การท างานลุล่วงไปได้ดี จึงส่งผลให้ปัญหา
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การคอร์รัปชั่นอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างฝังรากลึกมาจนถึงปัจจุบันหากประชาชนทุกคนต้องการให้

ประเทศชาติพัฒนา ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งแก้ไขให้ปัญหานี้ลดน้อยลง และหมดสิ้นไปในท่ีสุด 

 

มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 4 มาตรฐานหลักได้แก่ 

          1. มาตรฐานการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภาพในการบริหารจัดการ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ โดยมีตัวชี้วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้ านการบริหารจัดการ

ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การประเมินจากการน าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ 

รวมถึงการพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

          2. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก      

ธรรมาภิบาล ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารงานบุคคลและ

กิจการสภาตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้    

อย่างมืออาชีพ โดยมีตัวชี้วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการบริหาร  

งานบุคคลและกิจการสภาตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความส าเร็จในการส่งเสริม

สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

          3. มาตรฐานการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและ

พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและศักยภาพในการบริหารงาน

การเงินและการคลังให้พ่ึงพาตนเองได้ อีกทั้งให้มีรายได้ที่สามารถจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น     

โดยมีตัวชี้วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานการเงินและ

การคลังตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การเพ่ิมขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน

และการคลัง 

          4. มาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ        

ซึ่งมเีป้าประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความ

ต้องการของประชาชน ทั้งภารกิจที่ด าเนินการเอง ภารกิจถ่ายโอนและภารกิจที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ให้มีศักยภาพ

ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ รวมถึงให้มีภาคีเครือข่ายเพ่ือ

ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน โดยมีตัวชี้วัดจากการผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐาน การปฏิบัติราชการด้านการให้บริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ความส าเร็จจากการส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ (กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น, 2557) 

 

แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาคภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment: ITA) 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ระบุถึง การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) ว่าเป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ คือ องค์การต่อต้าน     

การทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จาก

สาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. โดย

ได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมินโดยจ าแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย 

ประเด็นในการส ารวจ และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูล

เอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 
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 ดังนั้น ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้นนั้น 

การประเมินผลจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงด้านเดียว

คงไม่เพียงพอ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้สร้างความสมดุลในเครื่องมือการประเมินผลการทุจริต 2 รูปแบบ 

คือ 

 1. เครื่องมือการประเมินผลระดับการทุจริตในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากการรับรู้

ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสบการณ์ในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง

และเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานนั้น ๆ 

 2. เครื่องมือการประเมินผลความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและ     

การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และ

จากมุมมองการรับรู้ 

 จากแนวคิดในการสร้างสมดุลในเครื่องมือการประเมินผลดังกล่าว ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ก าหนด

ดัชนีส าคัญ 5 ดัชนี ได้แก่ 

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน

เชิงประจักษ์   บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 

 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจาก   

การรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานของ

ข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558) 

 จากการทบทวนท าความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อข้างต้นนอกจากจะท าให้เกิดความชัดเจนใน

สาระส าคัญของทั้ง 5 ประเด็น ที่ท าให้ทราบถึงแนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานในรอบปีภายใต้          

การประเมินและก ากับตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ยังแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง สิ่งที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินงานจริงตามระเบียบข้อบังคับ และตามวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร อันมี

คุณลักษณะที่อาจแตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ แต่ก็ยังด าเนินงานตามครรลองที่สังคมคาดหวังให้มี

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การปราศจากการคอรัปชัน โดยมีการพิสูจน์ ควบคุม  และติดตามจาก

เครื่องมอืการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของรัฐที่มุ่งเน้นบรรทัดฐานร่วม เพ่ือให้

เกิดการพัฒนาในอนาคต 

 

งานศึกษาและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เก่งกล้า เกตุแก้ว (2551) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นด้านการท างานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ก าแพงเพชร ด้านโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในการท างานในระดับมากที่สุดและมาก (ร้อยละ 34 และ 66) และระดับน้อยและน้อยที่สุดคือ         

การกระจายอ านาจในการท างาน (ร้อยละ 14.5 และ 0.5) และปัจจัยด้านที่ควรมีการปรับปรุงและแก้ไข

คือ ด้านบรรยากาศองค์กร ประเด็นผู้บังคับบัญชาต้องยอมรับการปฏิบัติที่ผิดพลาดของพนักงาน และ    

ด้านนโยบายและการจัดการ ประเด็นการพิจารณาความดีความชอบ  ส่วนการประเมินด้านประสิทธิผล

การท างาน พบว่า ด้านระบบการท างานและด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการท างานด้านที่มี

ประสิทธิภาพมากในทุก ๆ ประเด็น ส่วนประเด็นเชิงลบที่ควรปรับปรุงคือ ประสิทธิภาพการท างานด้าน

มุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการ ด้านการวัดผลและการวิเคราะห์ผลงาน ด้านการจัดการข้อมูลและความรู้ใน

ทุก ๆ ประเด็น  
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พุทธชาด สุธีวสินนนท์ (2551) ศึกษาเรื่อง ช่องทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ช่องทาง โอกาสและพฤติกรรมการทุ จริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ในระดับกลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

องค์การบริหารส่วนต าบล มีช่องทางการทุจริตคอรัปชั่นมากกว่าเทศบาลนคร และเทศบาลต าบล โดย

วิธีการส่วนมากเกิดจากใช้อ านาจ ต าแหน่งเอ้ือประโยชน์ในบริษัท/สถานประกอบการของตนเองและ

พรรคพวก มีการจูงใจ เรียกร้อง ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้งเพ่ือหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 

การรับสินบน เพ่ือให้การคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมาย การรับหรือการเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน ส่วนปัจจัยที่

ก่อให้เกิดและสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เมืองเชียงใหม่         

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความต้องการของผู้บริหารและบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน

ต้องการเงินทอง เพ่ือน ามาใช้จ่ายหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สภาพแวดล้อม      

ทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกในทางวัตถุนิยม การมีอ านาจผู้ขาดของผู้บริหาร            

ในการอนุมัติโครงการ การตัดสินใน ก าหนดโครงการ การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้น การอนุมัติสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ จึงมีผลให้ผู้บริหารบางคนใช้ต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของตนใน         

การประพฤติมิชอบ ท้ายสุดผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 

ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน     

ท าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ  

ชนิดาภา โพธิ์ศรี (2551) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่

ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก            

ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ส่วนใหญ่

เน้นให้ความส าคัญหลักคุณธรรมมากที่สุดในการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ต้องเปิดเผย โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับด้านหลักนิติธรรม คือ การให้ความส าคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่และแสดงความคิดเห็นต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบ

กฎหมายเพื่อให้ทันต่อปัจจุบันการณ์ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อหลักโปร่งใส ซึ่งพบว่า การเปิดช่องทาง
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ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถขอข้อมูลและตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นได้สะดวก ยิ่งส่งผลให้ได้รับ

รางวัลธรรมาภิบาลในระดับมาก ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานควรให้ความส าคัญกับหลักการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นมากที่สุด 

นอกจากนี้ หลักความรับผิดชอบถือเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างความตระหนักในภารกิจที่ต้องให้บริการแก่

ประชาชน และหลักความคุ้มค่า ที่ต้องมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

ธนาภรณ์ บัวค าภา (2553) ศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร        

การมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร และด้านการเงิน รวมถึงจ านวนของบุคลากร ส าหรับปัญหาในการน า

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมี 2 ประการคือ การมีระบบการให้รางวัลการประกวดองค์การบริหาร         

ส่วนต าบลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่ชัดเจน และบุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับ

ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาว่า ควรมีการออกกฎระเบียบ        

ในการให้รางวัลหรือลงโทษบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความรู้ว่า

การพิจารณามีความเป็นธรรม รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งการจัดกล่องรับความคิดเห็นและการจัดประชุมเพ่ือรับฟัง

ปัญหาจากประชาชน เพ่ือแนวทาง  การแก้ไขหรือแนวทางการปฏิบัติต่อไป  

 ยุทธนา สุขผสาร (2553) ศึกษาเรื่อง การก ากับดูแลและการตรวจสอบองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่า การก ากับดูและและการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ        

แยกออกได้เป็นสองประเด็นหลัก ประเด็นแรก เรื่องการก ากับดูแล ซึ่งหมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐและท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขส าคัญ คือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ของ

ส่วนรวมและการมีประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบ

อ านาจของภาครัฐกับประเด็นที่สองเรื่องการตรวจสอบ ซึ่งมีขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน 
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เป็นรูปแบบของการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะฝ่ายบริหาร 

หากแต่องค์กรอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ ทั้งองค์กรอิสระและภาคประชาสังคม  

 ในกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา พบว่า มีรูปแบบการก ากับดูแลและตรวจสอบ

หลายรูปแบบ ทั้งมิติที่เป็นทางการ ผ่านอ านาจในกฎหมายระดับต่าง ๆ เช่น การก ากับดูแลและตรวจสอบ

จากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค การก ากับดูแลและตรวจสอบจากองค์กรอิสระ การก ากับดูแลและ

ตรวจสอบจากประชาชน และมิติที่ไม่เป็นทางการซึ่งต้องศึกษาในระดับปฏิบัติงานว่า การก ากับดูแลและ

ตรวจสอบทั้งสามแบบด าเนินงานในทิศทางใด เช่น การก ากับดูแลและตรวจสอบจากส่วนกลางหรือ    

ส่วนภูมิภาค มีการสื่อสารผ่านหนังสือราชการและหนังสือเวียน ซึ่งมีจ านวนมากและตีความกรอบ

กฎหมายมาให้ปฏิบัติตามด้วยการก ากับดูแลและตรวจสอบจากองค์กรอิสระ สุดท้ายการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบจากประชาชน พบว่า เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบุคคลที่ได้รับคัดเลือกมักเป็นกลุ่มเดิมหรืออดีต

ข้าราชการ และมีความสัมพันธ์อันดีกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนประเด็นการเปิดเผย

ข้อมูลในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา จากสถิติพบว่าในแต่ละปีมีประชาชน  

สนใจน้อยมาก สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความตื่นตัวในสิทธิหน้าที่ในส่วนนี้ของประชาชน 

 สุรสิทธิ์ วชิรขจร (2549) ศึกษาเรื่อง การก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชน พบว่า การก ากับดูแลและตรวจสอบ           

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาคประชาชนจะเน้นในลักษณะการมีส่วนร่ วม          

ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การใช้สิทธิถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น        

การใช้สิทธิในการริเริ่มเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การใช้สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น การใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลปกครอง การยื่นค าขอให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพิจารณาค าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ การใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

การมีส่วนร่วม ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้สิทธิเลือกตั้งคณะผู้บริการ

หรือผู้บริหาร นอกจากนี้ยังพบว่า โดยภาพรวมประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มประชาคมต่าง ๆ จะมี        

ส่วนร่วมในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปานกลาง 

(ร้อยละ 53.1) และ น้อย (ร้อยละ 33.9) รวมทั้งพบว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในระดับปานกลางในเรื่อง
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การตัดสินใจเลือก  แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และการแสดง

ความคิดเห็นเกีย่วกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมน้อยในเรื่อง การตรวจสอบพฤติกรรมของ

ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร      

จากหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ปิลันธน์ กาทอง (2553) องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษา

เฉพาะกรณีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้ใน     

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้

เช่นเดียวกันโดยการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เพ่ือเป็นองค์กรในการส่งเสริมให้เกิดระบบ

คุณธรรมขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ปัญหาด้านความเป็นอิสระของส านักงานพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เนื่องจากส านักงานพิทักษ์

ระบบคุณธรรมท้องถิ่นยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของส่วนราชการ อาจท าให้เกิดการครอบง าจาก

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้ จึงมีข้อเสนอแนะให้แยกส านักงานพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นออกมา

เป็นอิสระ โดยมีระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นการเฉพาะและขึ้นตรงต่อประธานองค์กรพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมท้องถิ่นและปัญหาที่ส าคัญอีกประการ คือ ปัญหาการใช้อ านาจดุลพินิจขององค์กรพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดตามมาตรา 

91 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542     

ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาจะต้องโทษตามความเห็นขอ ง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมท้องถิ่นขึ้น ผู้ถูกลงโทษสามารถอุทธรณ์การลงโทษต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ท้องถิ่นได้  จึ งมีข้อเสนอแนะว่าควรให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นมีดุลพินิจ               

ในการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างรอบด้านอีกครั้ง ในกรณีพบเห็นอย่าง

ชัดแจ้งว่ามีข้อเท็จจริงที่ส าคัญแก่คดีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลท าให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติควรได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือเป็นการอ านวย

ความยุติธรรมกับผู้ถูกลงโทษ  
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 จากการทบทวนงานศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ ช่องทาง และ

ปัจจัยการคอรัปชั่นอันเป็นสาเหตุเริ่มต้น การทราบถึงวิธีการ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จใน          

การบริหารงานตามแนวธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส รวมถึงวิธีการ แนวทางส าหรับก ากับ

ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการสร้างหน่วยสนับสนุนภาพลักษณ์

ขององค์กรอันจะน ามาเป็นแนวทางการพิจารณาในการประเมินต่อไป โดยสะท้อนออกมาเป็นดัชนีชี้วัด

ดังนี้ 

 

ดัชนีและตัวชี้วัดหลัก                      

 
 

 

แผนภูมริูปภาพท่ี 1 แสดงดัชนีและตัวช้ีวัดหลัก 
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ตารางท่ี 1 แสดงดัชนีและองค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ดัชนี องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

1.  ความโปร่งใส

(Transparency) 

1.1  การด าเนินงาน

ขององค์กร

(Organization 

Operation) 

E1   การให้ข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบ 

E2   การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 

E3   การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

E4   การใหข้้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ 

E5   การมีช่องทางการสื่อสารการให้บริการ  (กรอกข้อมูล        

แต่ไม่คิดค่าคะแนน) 

E6   การมีเวลาที่เหมาะสมในการให้บริการ 

E7   การบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

E8   ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

EB1  การด าเนินการโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

EB2  การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB3  การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB4  การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คู่มือ, รายงาน) 

EB5  ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

EB6  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงาน 

EB7  การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 1.2  ระบบการ

ร้องเรียน      

ขององค์กร

(Organization 

Complaint 

System) 

E9   การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน 

E10  การเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ                          

(วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา) 

E11  การมีระบบให้ผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการด้วยตนเอง 

EB8  การตอบสนองข้อร้องเรียน 



26 

 

Integrity and Transparency Assessment (ITA)  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 

 

ดัชนี องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

2. ความพร้อมรับผิด

(Accountability) 

2.1  ความรับผิดชอบ

ตามการปฏิบัติ

หน้าที่

(Accountability 

on Duties) 

E12  ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

E13  การมีความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว                            

มุ่งผลส าเร็จของงาน 

EB4  การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คู่มือ, รายงาน) 

EB5  ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

EB8  การตอบสนองข้อร้องเรียน 

3. ดัชนีความปลอด

จากการทุจริตใน

การปฏิบัติงาน

(Corruption-

Free Index) 

3.1  การรับรู้ข้อมูล

การทุจริต

(Perceived 

Corruption) 

E14 การรับรู้ รับทราบ การขอประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน          

กับการให้บริการตามหน้าที่ 

E15  การรับประโยชน์เป็นเรื่องปกติธรรมดา 

E16  การเอ้ือประโยชน์เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

E17  การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง   

และพวกพ้อง 

 3.2  ประสบการณ์ตรง 

(Experience) 

E18 การถูกร้องขอเรี่ยไรจากเจ้าหน้าที่ 

4. วัฒนธรรม

คุณธรรม         

ในองค์กร 

(Integrity 

Culture) 

4.1  วัฒนธรรมองค์กร 

(Organization 

Culture) 

Q1  การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

Q2  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุดจริต รับผิดชอบ  

Q3  การยึดประโยชน์ส่วนรวม/ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

Q4  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 

Q5  การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี ไม่เลือกปฏิบัติ 

Q6  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

Q7  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 

Q8  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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 4.2  การต่อต้าน     

การทุจริตของ

องค์กร        

(Anti-Corruption 

Practices) 

Q9  การรับรู้ถึงแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

Q10 การเผยแพร่หลักการแนวความคิดการต่อต้านการทุจริตโดย

หน่วยงาน 

Q11 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ 

      ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

Q12 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

Q13 การเน้นอิสระของกลุ่มงานตรวจสอบภายในควบคุม 

Q14 ความสามารถของระบบตรวจสอบภายในในการป้องกัน     

การทุจริต 

Q15 การน าผลประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง         

การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

Q16 ประสิทธิภาพของหน่วยงานในการติดตามตรวจสอบผู้กระท า

การทุจริต 

Q17 กระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าการทุจริต 

Q18 การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในทางที่ไม่สมควร 

Q19 การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพ่ือตนเองและพวกพ้อง 

Q20 การรับประโยชน์ สิ่งของ เพื่อประโยชน์ส่วนตนกลุ่มพวกพ้อง 

Q21 การรับของขวัญ ประโยชน์ ในวันส าคัญต่าง ๆ ที่มีมูลค่าเกิน

3,000 บาท 

Q22 การพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือของหน่วยงาน          

ในการป้องกันการทุจริต 

EB9  การด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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EB10 การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

EB11 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 

EB12 การชี้มูลความผิด 

5. คุณธรรม        

การท างาน       

ในหน่วยงาน    

(Work Integrity) 

5.1  การบริหารงาน

บุคคล

(Personnel 

Management) 

Q23 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

Q24 ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

Q25 การประเมินความดีความชอบตามระดับคุณภาพผลงาน 

Q26 การมีระบบอุปถัมภ์ที่มีผลต่อการบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย 

Q27 กระบวนการที่เหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลไปอบรม 

สัมมนา ดูงาน รับทุนการศึกษา 

Q28 ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ศึกษา 

Q29 ความชัดเจนในการวางระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

Q30 การมีวิธีการหรือระบบที่เหมาะสมในการรักษาบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถ ให้อยู่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 

Q31 ความต้องการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรปฏิบัติงาน 

Q32 ความรัก จงรักภักดีต่อองค์กร (ความต้องการ                    

ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือต าแหน่งงานที่สูงกว่า) 

 5.2  การบริหาร

งบประมาณ

(Budget 

Execution) 

Q33 การบริหารงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

Q34 การใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 

Q35 การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ 

Q36 การใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์ 

 5.3  ความเป็นธรรม   

ในการมอบหมาย

งาน       

Q37 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้

ขอบเขตหน้าที่อย่างเต็มที่ 

Q38 การเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวคิดท่ีแตกต่าง                 
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(Fairness in 

Work 

Assignment) 

ในการปฏิบัติงาน 

Q39 การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรมโดยปราศจากเหตุอันควร 

Q40 การมอบหมายหน้าที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและ

มาตรฐานการการก าหนดต าแหน่ง 

Q41 การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ 

Q42 การได้รับผลกระทบต่องาน/ความก้าวหน้าในต าแหน่งอันเกิด

จากการได้ปฏิบัติตามค าสั่งให้ท างานที่ไม่เกี่ยวกับงานราชการ 

Q43 การรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลการด าเนินงาน 

Q44 ความคาดหวังจากหัวหน้างานในการท างาน 

Q45 ความชัดเจนในภาระความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ: Q คือ Internal Integrity and Transparency Assessment 

 E คือ External Integrity and Transparency Assessment 

 EB คือ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบความคิดการประเมิน 

แผนภูมริูปภาพท่ี 2 แสดงกรอบการประเมิน 
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--- Evidence-based ---หลักฐานเชิงประจักษ:์ เพิ่มน้ าหนักและความถูกต้องของภาพลักษณ์ 

- การให้และเปิดเผยข้อมูลขององค์กร  - พิจารณามาตรฐานการปฏิบัติงาน – ความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ – การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
– การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก –  การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน – การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

Internal : การมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

- จรรยาบรรณ คุณธรรม ซื่อสัตย์ การมี
จิตส านึกการยึดถือประโยชน์ส่วนร่วม 

- ท าสิ่งท่ีถูกต้อง ตามกฎหมาย 

- การบริหารทีด่ี/ข้อมลูข่าวสาร 

การต่อต้านการทุจรติ 

แผนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต 

- เผยแพร่ เข้าใจ การมีส่วนร่วมปอ้งกัน 

- ความเป็นอิสระของหน่วยงานภายใน 

การบริหารงานบุคคล 

- ค่าตอบแทนและสภาพแวดล้อม 

- การประเมินความชอบ 

- การเคารพและภักดีต่อองค์กร 

การบริหารงบประมาณ 

- โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

External : การมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

ความโปร่งใส 

ข้อมูล 

– มีช่องทางการสื่อสาร 

- ให้/เผยแพร/่เปดิเผยโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

ข้อร้องเรียน 

– มีช่องทาง เปิดโอกาสการร้องเรยีน  

- พิจารณาลักษณะข้อร้องเรียน 

- มีการติดตาม แก้ไข และแจ้งผลปฏิบัต ิ

ความรับผิดชอบ 

- พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่ง
ผลส าเร็จของงาน 

คุณธรรมการให้บริการ 

- การรับรู้ข้อมลูทุจริต 

- การมีประสบการณ์เกีย่วข้องกับ            

  การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4 ด้าน 

- การบริหารจัดการของ

องค์กรฯ 

- การบริหารงานบุคคล 

และกิจการสภาฯ 

- การบริหารงานการเงิน

และการคลังฯ 

- การให้บริการสาธารณะ 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 

ประเด็นคุณธรรม 

- มาก-น้อย 

- ชัดเจน-ไม่ชัดเจน 

ประเด็นความโปร่งใส 

- มาก-น้อย 

– ชัดเจน-ไม่ชัดเจน 

แผนภูมริูปภาพท่ี 2 แสดงกรอบการประเมิน 

กรอบความคิดการประเมิน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีด าเนินการประเมิน 
  

 

การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

แม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เป็นการประเมินภาพลักษณ์ (Perception Based 

Assessment) และการประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Assessment) มุ่งเน้นการบ่งชี้

ข้อมูลตามกรอบการประเมิน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 Internal Integrity & Transparency Assessment: ผู้ประเมินจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากประชากร (Population) คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอายุ

การท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งหมด 62 คน 

 External Integrity & Transparency Assessment: ผู้ประเมินจะท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยท าการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) อย่างมีระบบ จากผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลแม่วาง จ านวน 100 คน จากประชากร (Population) 300 

คนที่ทางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดรายชื่อไว้    

 Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: ผู้ประเมินจะท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากตัวแทนของเทศบาลต าบลแม่วาง  โดยหน่วยงานจะจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน

หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบตามความเป็นจริง 

 

วิธีการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใช้วิธีวิจัยที่ส าคัญ 

2 วิธีคือ 

1. การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐาน

เชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency 
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Assessment โดยให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบค าถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ 

หรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลัก           

ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

2. การวิจัยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับข้อคิดเห็น การรับรู้ และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจ       

ความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment และแบบส ารวจความคิดเห็น 

Internal Integrity & Transparency Assessment เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ และ

พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาก  

การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้ประเมินด าเนินการส ารวจตามระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ด้วยแบบ

ประเมิน 3 แบบ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด คือ 

 1. แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment เป็นการประเมินจาก

ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 

(Integrity Culture) และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการส ารวจ        

โดยการแจกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) 

 2. แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เป็นการปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) และ

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) โดยการแจกแบบสอบถาม

หรือการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) 

 3. แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment เป็น   

การประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ   

ความโปร่งใส (Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบค าถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน จ านวน 1 ชุดต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการแยกปัจจัย เงื่อนไขต่าง ๆ ตามกรอบ         

การประเมินโดยมุ่งเน้นวิธีการพรรณนา 

เกณฑ์การประเมิน 

ตารางท่ี 2 แสดงเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังถ่วงน้ าหนัก ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

80 - 100.00 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูงมาก 

60 -  79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูง 

40 -  59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปานกลาง 

20 -  39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ต า่ 

0 -  19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ต ่ามาก 

 

ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 

          ในการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) มีขั้นตอนตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดไว้ โดยมีการน าเสนอ

เป็นแผนภูมิรูปภาพและแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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แผนภูมิรูปภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่รบัผิดชอบการประเมินผลและที่ปรึกษา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล 

การประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ให้หน่วยงานที่เข้ารบัการประเมิน 

การติดต่อประสานงานของหน่วยงานทีเ่ข้ารับการประเมินเพื่อขอข้อมูลรายช่ือตามแบบส ารวจ เตรียมการ ตามเครื่องมอืที่ก าหนด 3 เครื่องมือ 

แบบ ส า ร วจ  Internalข้ อ มู ล ร า ย ช่ื อ

บุคลากรภายในหน่วยงานที่ เข้ารับการ

ประเมินผล ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปี

ข้ึนไป แล้วจัดส่งรายช่ือให้ที่ปรึกษา ต่อไป 

แบบส ารวจ  External ข้อมูล ร าย ช่ือ

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

ที่เข้ารับการประเมินผลในปีปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 แล้วจัดส่งรายช่ือให้ที่ปรึกษาต่อไป 

แบบส ารวจ Evidence-Basedแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับ
เอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อใช้
ประกอบการตอบข้อค าถามตามแบบส ารวจ 
ทั้ งนี้  ภายหลั งจากหน่วยงานที่ เ ข้ารับการ
ประเมินได้ตอบแบบส ารวจแล้ว จัดส่งให้ที่
ปรึกษา ต่อไป 

การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล  

และสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแบบส ารวจ 
Internal และ External 

ท่ีปรึกษา: ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ เ ข้ารับการ

ประเมินทราบก่อนที่จะเข้าไปส ารวจข้อมูล ตาม

แบบส ารวจ Internalและ External (กรณีการ

จัดเก็บข้อมูล ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่เข้า

รับการประเมิน) 

การรวบรวมข้อมู ลแบบส ารวจ 

Evidence-Based ที่หน่วยงานที่

รับผิดชอบการประเมินผลจัดส่งมา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ

ส ารวจ Internal จากกลุ่ม

ตัวอย่างบุคลากรภายในของ

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ

ส ารวจ External จากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้รับบริการ /  ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าผลการถูกช้ีมูลความผิด

ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมา

ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบการตอบแบบ

ส ารวจ Internal ท าการลงรหัส 

บัน ทึก   ในฐาน ข้อมู ล  เพื่ อ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบการตอบแบบ

ส ารวจ External ท าการลง

รหัส บันทึก  ในฐานข้อมูล เพื่อ

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบองค์ประกอบของเอกสาร/หลักฐาน 

ตามแบบส ารวจ Evidence-Based และในกรณี

เอกสาร/หลักฐาน  ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้อง 

ให้แจ้ง ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ 

เพื่อขอเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ

การให้คะแนน 

2 

4 

การรวบรวมแบบส ารวจ 

Evidence-Based พร้อมเอกสาร/หลักฐาน

เพื่อจัดส่งให้ทีป่รึกษาด าเนินการต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถูกช้ีมูล

ความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แล้วจัดส่ง

ให้ที่ปรึกษา ด าเนินการต่อไป 

3 

4 

การจัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 พร้อม

ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 

 

การจัดส่งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ

แต่ละหน่วยงาน ให้กับส านักงาน ป.ป.ช. 

5 

6 

1 

2 

1 

การจัดส่งผลการประเมินภาพรวมเบ้ืองต้น และผลการได้รับคะแนนตามแบบส ารวจ Evidence-Based ให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินพิจารณา

ผลการประเมิน 

การย่ืนอุทธรณ์ผลการประเมิน กรณีเฉพาะแบบส ารวจ Evidence-Based โดยให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน 

ยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน หากพ้นก าหนดจะถือว่าได้ยืนยันผลการปะเมินตามท่ีแจ้ง 

การพิจารณาการอุทธรณ์ และแจ้งผลการอุทธรณ์ให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินทราบ 

หากหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินเห็นด้วยกับผลอุทธรณ์ 
ให้จัดส่งผลการประเมินน้ันให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน
ทราบ และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลแจ้ง
รายช่ือหน่วยงานท่ีเห็นด้วยกับผลการอุทธรณ์มายัง ป.ป.ช. 

หากหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินไม่เห็นด้วยกับผลอุทธรณ์ 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลจัดส่งผลการอุทธรณ์ 
พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน และประเด็นท่ีไม่เห็นด้วยกับ    
ผลการอุทธรณ์ มายังส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ
ต่อไป 

5 

6 

7 

การจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท้ังในภาพรวมและราย
หน่วยงานทุกหน่วยงาน  แล้วจัดส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล 

8 

3 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 
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ตารางท่ี 3 แสดงแผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดประชุมเพ่ือชี้แจง

ท าความเข้าใจ วางแผน 

โครงการและรูปแบบ

การด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่และหัวหน้า

โครงการจัดการประชุม 

เ พ่ื อ ชี้ แ จ ง ท า ค ว า ม

เข้าใจในโครงการและ

รูปแบบการด าเนินงาน

เพ่ือให้คณะกรรมการ

ท าความ เข้ า ใจและ      

มีความพร้อมในการ

ด าเนินงาน 

7 วัน มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏเชียงใหม่

และหัวหน้า

โครงการ 

  หั ว ห น้ า โ ค ร ง ก า ร

ก าหนดบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบรวมถึง

การจัดแบ่งพ้ืนที่ที่ต้อง

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ แ ก่

คณะกรรมการ 

   

  วางแผนการจัด เก็บ

ข้อมูลและสุ่มคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างตามแบบ

ส ารวจ Internal และ

External  

   

2. การติดต่อประสานงาน

กับพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ

เข้าใจในการประเมิน 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ 

14 วัน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ 

อาจารย์ณกานต์ 

อนุกูลวรรธกะ 

และคณะ 
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กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ประสานงานไปยังอปท. 

และผู้มีส่วนได้เสียจาก

การด า เ นิ น ง านขอ ง 

อปท. เพ่ือเตรียมความ

พร้อมและสร้างความ

เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ประเมิน 

 จัดท าหนั งสือแจ้ ง ให้

ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า รั บ    

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท ร า บ

ก่ อนที่ จ ะ เข้ า ส า รวจ

ข้อมูลตามแบบส ารวจ  

Internal และ External 

3. ลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ

จัดเก็บข้อมูล 
 คณ ะก ร ร มก า ร แล ะ    

ทีมประเมินด าเนินการ

เก็ บข้ อมู ล ใ น พ้ื นที่ ที่

ได้ รับมอบหมายตาม

แผนฯที่ก าหนดไว้ทั้ ง 

Internal, External และ

Evidence based 

1 วัน เทศบาลต าบล 

แม่วาง 

อาจารย์ณกานต์ 

อนุกูลวรรธกะ 

และคณะ 

4. การตรวจสอบความ

ถู กต้ อ งและครบถ้ วน    

ของข้อมูล 

 คณ ะก ร ร มก า ร แล ะ    

ที ม ป ร ะ เ มิ น ร่ ว ม กั น

ตรวจสอบความถูกต้อง

และครบถ้วนของข้อมูล

เ พ่ือจั ด เตรี ยมข้อมู ล

7 วัน เทศบาลต าบล 

แม่วาง 

และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

 

อาจารย์ณกานต์ 

อนุกูลวรรธกะ 

และคณะ 
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กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล  คณะกรรมการท าการ

ลงรหัส ตรวจสอบและ

บันทึกข้อมูลตามแบบ

ประเมินลงในฐานข้อมูล 

ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ ม ว ล 

วิเคราะห์  สังเคราะห์

ข้อมูลและประเมินผล

ร ะ ดั บ คุ ณ ธ ร ร ม ฯ 

ด าเนินงานของ อปท. ที่

เข้าร่วมการประเมิน 

 น า ผ ล ก า ร ถู ก ชี้ มู ล

ความผิดของเจ้าหน้าที่

ใ น ห น่ ว ย ง า น ม า

ประมวลวิเคราะห์ 

15 วัน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ 

หัวหน้าโครงการ

และ

คณะกรรมการ 

7. การจัดส่งผลการประเมิน

ให้องค์กรฯ ที่ รั บการ

ประเมิน 

 จั ด ส่ ง ผ ล ป ร ะ เ มิ น

ภาพรวมเบื้องต้น 

 ผ ล จ า ก ก า ร ส า ร ว จ 

Evidence - based ให้

หน่วยงานที่เข้ารับการ

ประเมินพิจารณาผล 

7 วัน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ 

อาจารย์ณกานต์ 

อนุกูลวรรธกะ 

และคณะ 

8. การด าเนินการด้านรับ

เรื่องอุทธรณ ์

 เปิ ด ให้ หน่ วยงานยื่ น

อุ ท ธ ร ณ์ เ ฉพ าะแบ บ

ส ารวจ Evidence -Based  

25 วัน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ 

และ ป.ป.ช. 

หัวหน้าโครงการ

คณะกรรมการ 
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กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

 พิจารณาและแจ้งผลให้

ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ข้ า รั บ

ประเมินทราบ 

 พิจารณาหาข้อยุติหาก

ไม่ เห็นด้วยกับผลการ

อุทธรณ์ 

9. การสรุปผลการประเมิน

และจัดท ารูปเล่ม 

 ท า ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร

วิ เคราะห์ข้อมูล และ

จัดท ารายงานฉบับร่าง 

(Draft Final Report) 

แ ล ะ ร า ย ง า น ฉ บั บ

สมบูรณ์ (Final Report) 

7 วัน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ 

อาจารย์ณกานต์ 

อนุกูลวรรธกะ 

และคณะ 
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ตารางท่ี 4 แสดงแผนการปฏิบัติงาน Gantt chart  

                                    เวลา 

        รายการ            

ก.พ. 

1-15 

ก.พ. 

16-29 

ม.ีค. 

1-15 

มี.ค. 

16-31 

เม.ย. 

1-15 

เม.ย. 

16-30 

พ.ค. 

1-15 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงาน        

2. การจัดประชุมเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ 

วางแผนฯ และรูปแบบการด าเนินงาน 

       

3. การติดต่อ ประสานงานกันพื้นที่ เพื่อ

สร้างความเข้าใจในการประเมิน 

       

4. การลงพื้นที่เพ่ือด าเนินการจัดเก็บ

ข้อมูล 

       

5. การตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมูล 

       

6. การวิเคราะห์ข้อมูล        

7. การจัดส่งผลการประเมินให้องค์กรฯ  

ที่รับการประเมิน 

       

8. การด าเนินการด้านรบัเรื่องอุทธรณ ์        

9. การสรุปผลการประเมินและจดัท า

รูปเลม่ 
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บทที่ 4 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

การประเมินผลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในพ้ืนที่  เทศบาลต าบลแม่วาง

น าเสนอข้อมูลทั้งหมด 6 ส่วนประกอบด้วย 

1. บริบทของเทศบาลต าบลแม่วาง 

2. ข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง

จากความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน (Internal) 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง

จากความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 

5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 

6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง 

โดยภาพรวมจ าแนกตามดัชนีชี้วัด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. บริบทของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ประวัติความเป็นมา 

 เทศบาลต าบลแม่วาง เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จั งหวัดเชียงใหม่                   

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2523 ต่อมาได้รับยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็น

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 25  พฤษภาคม  2542 และได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลต าบลบ้านกาดเป็น “เทศบาล

ต าบลแม่วาง”  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549  
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 ลักษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลต าบลแม่วาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนทาง

หลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) และแยกไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 

1013 (ถนนสายสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน) ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 30  กิโลเมตร 

 อาณาเขต 

 เทศบาลต าบลแม่วาง ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล 8 หมู่บ้าน โดย ต าบลบ้านกาด มีจ านวน  5 

หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านกิ่วแลป่าเป้า บ้านมะกายยอน บ้านกาด บ้านน้ าต้น บ้านอัมพาราม และต าบลดอน

เปา มี 3 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านสันโป่ง บ้านดอนเปา บ้านป่าติ้ว 

ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลต าบลแม่วางมีพ้ืนที่ทั้งหมด 4.6 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอยู่ติดกับ

ภูเขาเขตติดต่อต าบลแม่วิน 
 

เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

 ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างสภาพการถือครองที่ดิน เกษตร

มีที่ดินเปน็ของตนเองในการเกษตรกรรมร้อยละ 60 ด้านเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรจะปลูกข้าวเพ่ือ

บริโภค  พ้ืนที่ลุ่มสามารถปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและ นาปรัง  หอมหัวใหญ่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกร

นิยมปลูก เนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกที่จะสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรเป็นจ านวนมาก  แม้จะประสบ

ปัญหาในเรื่องราคา  และเมล็ดพันธุ์ในบางปี การจ าหน่าย ส่วนใหญ่ผ่านกลุ่มสหกรณ์ 

     ในด้านกระบวนการผลิต เกษตรกรได้น าเทคโนโลยีทางการเกษตร   มาใช้ในการผลิต          

มีหน่วยงานของรัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนในด้านการตลาด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการ

จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือต่อรองราคาในตลาด 
 

 โครงสร้างองค์กร 

เทศบาลต าบลแม่วาง ได้มีการจัดโครงสร้าง ทั้งฝ่ายคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

และส่วนราชการภายใน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ 

กองการศึกษา 
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2. ข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ผู้ให้ขอ้มูล Internal 

 

ตารางท่ี 5 แสดงประเภทของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของผู้ให้ข้อมูล (Internal) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ลูกจ้าง 

ปฏิบัติการ 

อ านวยการ 

บริหาร 

27 

24 

9 

1 

44.3 

39.3 

14.8 

1.6 

รวม 61 100 

 

จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐประเภทลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 44.3

รองลงมาคือปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 39.3 และอ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 14.8 

 

 

ตารางท่ี 6 แสดงลักษณะทางเพศของผู้ให้ข้อมูล (Internal) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

26 

36 

41.9 

58.1 

รวม 62 100 

 

จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.1 และเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 41.9 
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ตารางท่ี 7 แสดงช่วงเวลาที่เป็นอายุงานในการท างานของผู้ให้ข้อมูล (Internal) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5 ปี 

5-10 ปี 

11-20 ปี 

มากกว่า 20 ปี 

8 

18 

26 

10 

12.9 

29.0 

41.9 

16.1 

รวม 62 100.0 

 

จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุงาน 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ 

5-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 29 และมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.1 

 

2.2 ผู้ให้ข้อมูล External 

 

อายุเฉลี่ยของผู้ให้ข้อมูล 56.89 ปี 

 

ตารางท่ี 8 แสดงลักษณะทางเพศของผู้ให้ข้อมูล (External) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

ไม่มีผู้ตอบ 

55 

42 

3 

55.0 

42.0 

3.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 42.0 
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ตารางท่ี 9 แสดงระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล (External)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรีขึ้นไป 

ไม่มีผู้ตอบ 

67 

7 

26 

67.0 

7.0 

26.0 

รวม 74 100.0 

 

จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.0

และระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.0 

 

 

ตารางท่ี 10 แสดงรายได้ของผู้ให้ข้อมูล (External)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 50,000 บาท 

ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป 

ไม่มีผู้ตอบ 

83 

8 

9 

83.0 

8.0 

9.0 

รวม 100 100.0 

 

จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีระดับรายได ้ต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.0 

และระดับตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.0 
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ตารางท่ี 11 แสดงประเภทของอาชีพของผู้ให้ข้อมูล (External) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ 

พนักงาน/ลูกจ้าง 

เจ้าหน้าที่รัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

อ่ืนๆ เช่น เกษตรกร แม่บ้าน 

ไม่มีผู้ตอบ 

41 

6 

4 

46 

3 

41.0 

6.0 

4.0 

46.0 

3.0 

รวม 100 100.0 

 

     จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น เกษตรกร,แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 

47.4 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 42.3 และ พนักงาน/ลูกจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 6.2 

 

ตารางท่ี 12 แสดงประเภทของงาน/ธุรกิจของผู้ให้ข้อมูล (External) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ภาคการเกษตร 

ภาคการค้า 

ภาคบริการ 

ภาคอุตสาหกรรม 

ไม่มีผู้ตอบ 

43 

16 

1 

1 

39 

43.0 

16.0 

1.0 

1.0 

39.0 

รวม 61 100.0 

 

จากตารางพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีธุรกิจ/งานประเภท ภาคการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 

70.5 รองลงมาคือ ภาคการค้า คิดเป็นร้อยละ 26.2 ภาคบริการและอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.6 
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3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางจาก

ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน (Internal) 

 

ตารางที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักจากเครื่องมือ Internal แยกประเด็นตามข้อค าถาม 

ค าอธิบาย : ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักจากเครื่องมือ Internal ให้ความส าคัญกับ    

การแสดงผลคะแนนที่เกิดจากการตอบค าถามของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ให้

ข้อมูลทั้งหมด (N) = 100 คน โดยจะเป็นคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบย่อยที่สอดคล้องกับ ดัชนีหลัก 

ทั้งหมด 45 องค์ประกอบ โดยในแต่ละข้อจะมีคะแนนเท่ากับ 100 

 
 

รายการข้อค าถาม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ก่อนถ่วงน้ าหนัก 

Q1 การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 64.57 

Q2 การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุดจริต รับผิดชอบ  67.90 

Q3 การยึดประโยชน์ส่วนรวม/ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 66.75 

Q4 การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 69.22 

Q5 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี ไม่เลือกปฏิบัติ 73.15 

Q6 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 72.95 

Q7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 72.35 

Q8 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 72.92 

Q9 การรับรู้ถึงแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 61.20 

Q10 การเผยแพร่หลักการแนวความคิดการต่อต้านการทุจริตโดยหน่วยงาน 63.69 

Q11 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่

เจ้าหน้าที ่

57.10 

Q12 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 56.97 

Q13 การเน้นอิสระของกลุ่มงานตรวจสอบภายในควบคุม 60.37 

Q14 ความสามารถของระบบตรวจสอบภายในในการป้องกันการทุจริต 61.51 
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รายการข้อค าถาม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ก่อนถ่วงน้ าหนัก 

Q15 การน าผลประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการท างาน          

เพ่ือป้องกันการทุจริต 

61.53 

Q16 ประสิทธิภาพของหน่วยงานในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าการทุจริต 62.98 

Q17 กระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าการทุจริต 64.10 

Q18 การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในทางท่ีไม่สมควร 78.00 

Q19 การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อตนเองและพวกพ้อง 85.33 

Q20 การรับประโยชน์ สิ่งของ เพื่อประโยชน์ส่วนตนกลุ่มพวกพ้อง 87.54 

Q21 การรับของขวัญ ประโยชน์ ในวันส าคัญต่าง ๆ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000  บาท 87.80 

Q22 การพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการป้องกัน      

การทุจริต 

64.57 

Q23 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม 59.64 

Q24 ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 66.27 

Q25 การประเมินความดีความชอบตามระดับคุณภาพผลงาน 59.00 

Q26 การมีระบบอุปถัมภ์ที่มีผลต่อการบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย 40.43 

Q27 กระบวนการที่เหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลไปอบรม สัมมนา ดูงาน     

รับทุนการศึกษา 

63.55 

Q28 ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ศึกษา 66.28 

Q29 ความชัดเจนในการวางระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 59.59 

Q30 การมีวิธีการหรือระบบที่เหมาะสมในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ ให้อยู่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 

66.77 

Q31 ความต้องการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรปฏิบัติงาน 73.05 

Q32 ความรัก จงรักภักดีต่อองค์กร (ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงองค์กร

เพ่ือต าแหน่งงานที่สูงกว่า) 

65.10 

Q33 การบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ 80.57 
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รายการข้อค าถาม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ก่อนถ่วงน้ าหนัก 

Q34 การใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด 75.96 

Q35 การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ 86.04 

Q36 การใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์ 85.33 

Q37 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่

อย่างเต็มที ่

62.83 

Q38 การเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวคิดที่แตกต่างในการปฏิบัติงาน 65.85 

Q39 การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรมโดยปราศจากเหตุอันควร 73.34 

Q40 การมอบหมายหน้าที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการ     

การก าหนดต าแหน่ง 

72.74 

Q41 การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ 82.89 

Q42 การได้รับผลกระทบต่องาน/ความก้าวหน้าในต าแหน่งอันเกิดจากการได้

ปฏิบัติตามค าสั่งให้ท างานที่ไม่เก่ียวกับงานราชการ 

69.98 

Q43 การรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลการด าเนินงาน 74.50 

Q44 ความคาดหวังจากหัวหน้างานในการท างาน 70.07 

Q45 ความชัดเจนในภาระความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 85.85 

รวม 3118.13 

 / 4,500 คะแนน 

 

จากตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักจากเครื่องมือ Internal พบว่า องค์ประกอบ

ตามข้อ Q21 การรับของขวัญ ประโยชน์ ในวันส าคัญต่าง ๆ ที่มีมูลค่าเกิน 3 ,000  บาท มีค่าคะแนน

เฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักมากที่สุดคือ 87.80 รองลงมาคือ Q20 การรับประโยชน์ สิ่งของ เพ่ือประโยชน์

ส่วนตนกลุ่มพวกพ้อง และQ35 การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ นอกจากนั้น ยังพบว่าองค์ประกอบ

ตามข้อ Q12 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีค่าคะแนน

เฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักน้อยที่สุดคือ 56.97 
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4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง 

      จากความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 

 

ตารางที่ 14 แสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักจากเครื่องมือ External แยกประเด็นตามข้อค าถาม 

ค าอธิบาย : ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักจากเครื่องมือ External ให้ความส าคัญกับ     

การแสดงผลคะแนนที่ เกิดจากการตอบค าถามของผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (N) = 100 คน โดยจะเป็นคะแนนเฉลี่ยของ

องค์ประกอบย่อยที่สอดคล้องกับดัชนีหลัก ทั้งหมด 18 องค์ประกอบ โดยในแต่ละข้อจะมีคะแนน

เท่ากับ 100 (E5 ไม่นับค่าคะแนน) 

 

 

รายการข้อค าถาม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ก่อนถ่วงน้ าหนัก 

E1 การให้ข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบ 74.45 

E2 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 70.80 

E3 การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 72.60 

E4 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ 72.59 

E5 การมีช่องทางการสื่อสารการให้บริการ  (กรอกข้อมูลแต่ไม่คิดค่าคะแนน)  

E6 การมีเวลาที่เหมาะสมในการให้บริการ 68.50 

E7 การบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 78.39 

E8 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 73.16 

E9 การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน 71.82 

E10 การเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ (วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา) 82.00 

E11 การมีระบบให้ผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการด้วยตนเอง 52.53 

E12 ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 80.47 

E13 การมีความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว มุ่งผลส าเร็จของงาน 78.18 
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รายการข้อค าถาม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ก่อนถ่วงน้ าหนัก 

E14  การรับรู้/รับทราบ การขอประโยชน์ต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ            

การให้บริการตามหน้าที่ 

98.00 

E15 การรับประโยชน์เป็นเรื่องปกติธรรมดา 89.51 

E16 การเอ้ือประโยชน์เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 83.06 

E17 การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 87.47 

E18 การถูกร้องขอเรี่ยไรจากเจ้าหน้าที่ 98.04 

รวม 1331.57/  

1,700 คะแนน 

 

จากตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักจากเครื่องมือ External พบว่า องค์ประกอบ

ตามข้อ E18 การถูกร้องขอเรี่ยไรจากเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนักมากที่สุดคือ 98.04 

รองลงมาคือ E14 การรับรู้/รับทราบ การขอประโยชน์ต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ การให้บริการตาม

หน้าที่ และ E15 การรับประโยชน์เป็นเรื่องปกติธรรมดา นอกจากนั้น ยังพบว่าองค์ประกอบตามข้อ 

E11 การมีระบบให้ผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการด้วยตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนถ่วงน้ าหนัก    

น้อยที่สุดคือ 52.53 

 

ตารางที่ 15 แสดงประเภทของช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง

ข้อมูลการท างานของหน่วยงานได้โดยสะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ค าอธิบาย : ตารางแสดงประเภทของช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง

ข้อมูลการท างานของหน่วยงานได้โดยสะดวก มุ่งน าเสนอช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย โดยจะมีหลายช่องทางจากที่ก าหนดไว้ 6 ช่องทางด้วยกัน ซึ่งผลจากตารางนี้

จะไม่เก่ียวข้องกับคะแนนในการประเมินหากแต่จักเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 

E5.1 เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน

                                  

38 38.0 

E5.2 บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของ      

       หนว่ยงาน  

34 34.0 

E5.3 เว็บไซต์ของหน่วยงาน 17 17.0 

E5.4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 46 46.0 

E5.5 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  

       เช่น Facebook, Line, Twitter 

14 14.0 

E5.6 อ่ืนๆ 10 10.0 

รวม   

  

จากตารางแสดงประเภทของช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง

ข้อมูลการท างานของหน่วยงานได้โดยสะดวกพบว่า ช่องทางที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลือกใช้

หรือเข้าถึงมากที่สุดคือ E5.4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ E5.1 เอกสาร

เผยแพร่ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 38.0  และช่องทาง E5.2 บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของ     

หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 34.0 นอกจากนี้ ช่องทางที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงในลักษณะ

อ่ืนๆเช่น เสียงตามสาย คิดเปน็ร้อยละ 10.0 

 
5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 

  

ตารางท่ี 16 แสดงค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ค าอธิบาย: ตารางแสดงค่าคะแนนก่อนถ่วงน้ าหนักจากเครื่องมือ Evidence-based ให้ความส าคัญกับ

การแสดงผลคะแนนจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบค าถาม
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ตามความเป็นจริงตามแบบประเมิน จ านวน 1 ชุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแนบ

เอกสารหรือหลักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยเป็นค่าคะแนนขององค์ประกอบย่อยที่สอดคล้องกับ

ดัชนีหลัก ทั้งหมด 12 องค์ประกอบ โดยในแต่ละข้อจะมีคะแนนเท่ากับ 100 

 

รายการข้อค าถาม 
ค่าคะแนน 

(ก่อนถ่วงน้ าหนัก) 

EB1   หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไร 100.00 

EB2   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้

สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อ

จัดจ้างมากกว่า 5 โครงการให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มี

งบประมาณสูงสุด) 

100.00 

EB3   การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 

EB4   ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

50.00 

EB5   ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 100.00 

EB6   มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ                

ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

100.00 

EB7   หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก

ต่อไปนี้ หรือไม่ 

100.00 

EB8   หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร 60.00 

EB9   หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร 28.57 

EB10  หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตเป็นอย่างไร 

0.00 

EB11  หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน            

เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 

0.00 



 

 

Integrity and Transparency Assessment (ITA)  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 

 

53 

รายการข้อค าถาม 
ค่าคะแนน 

(ก่อนถ่วงน้ าหนัก) 

EB12  การถูกชี้มูลความผิด  100.00 

รวม 738.57 / 1,200 

คะแนน 

 

 

6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วางโดย

ภาพรวมจ าแนกตามดัชนีชี้วัด 

 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการประเมินจ าแนกตามดัชนีชี้วัดและระบุที่มาตามแหล่งข้อมูล 

ค าอธิบาย : ตารางแสดงผลการประเมินจ าแนกตามดัชนีชี้วัดและระบุที่มาตามแหล่งข้อมูลนี้จะแสดง

ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการถ่วงน้ าหนักที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน 5 ดัชนีหลักได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส 

ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน

องค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงานโดยได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มาของ

ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ประกอบการประเมินเข้าด้วยกันจนท้ายที่สุดสามารถสรุปเป็นระดับคะแนนตาม

เกณฑ์การประเมินในรายดัชนี รวมถึงผลคะแนนรวม 
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ดัชน ี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

ค่า
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ยก

่อน
ถ่ว

งน
้ าห

นกั
 

ส่ว
นเ

บี่ย
งเบ

นม
าต

รฐ
าน

 (S
.D

.) 

ระดับ         

การประเมิน 
 

แบบส ารวจ 

Internal 

 

แบบส ารวจ

External 

 

แบบส ารวจ 

Evidence-

based 

1.  ความโปร่งใส

(Transparency)     

- การด าเนินงาน

ขององค์กร            

- ระบบการ

ร้องเรียนขององค์กร 

- E1 - E11 

(ยกเว้นE5) 

EB1-EB8 71.73 18.18 สูง 

2.  ความพร้อมรับผดิ

(Accountability)     

- ความรับผดิชอบ

ตามการปฏิบัติ

หน้าท่ี 

- E12 - E13 EB4, EB5 

และ EB8 

79.34 18.18 สูง 

3.  ความปลอดจาก            

การทุจริตใน      

การปฏิบัติงาน 

(Corruption-Free)     

- การรับรู้ข้อมลู 

การทุจริต                           

- ประสบการณต์รง 

- E14 - E18 - 91.01 12.11 สูงมาก 

4. วัฒนธรรมคุณธรรม

ในองค์กร 

(Integrity 

Culture)                     

- วัฒนธรรมองค์กร         

- การต่อต้านการ

ทุจริตขององค์กร 

Q1 - Q22 - EB9 - EB12 68.61 15.81 สูง 
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จากตารางแสดงผลการประเมินจ าแนกตามดัชนีชี้วัดและระบุที่มาตามแหล่งข้อมูลพบว่า  

ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 91.01 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก รองลงมาคือดัชนีด้านความพร้อมรับผิด (Accountability)  

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ79.34 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง  และดัชนีด้านความโปร่งใส (Transparency)   

มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.73 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีดัชนีด้านคุณธรรมการ

ท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.61 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และดัชนี

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ68.61 อยู่ในเกณฑ์

ระดับสูง ซึ่งอยู่ในสองล าดับสุดท้าย 

 

ดัชน ี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

ค่า
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ยก

่อน
ถ่ว

งน
้ าห

นกั
 

ส่ว
นเ

บี่ย
งเบ

นม
าต

รฐ
าน

 (S
.D

.) 

ระดับ          

การประเมิน 
 

แบบส ารวจ 

Internal 

 

แบบส ารวจ

External 

 

แบบส ารวจ 

Evidence-

based 

5.  คุณธรรมการท างาน

ในหน่วยงาน (Work 

Integrity)                 

- การบริหารงาน

บุคคล                        

- การบริหาร

งบประมาณ                 

- ความเป็นธรรมใน

การมอบหมายงาน 

Q23 - Q45 - - 69.61 14.27 สูง 

รวม    78.09  สูง 
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 อย่างไรก็ดีในเบื้องต้นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลแม่วาง ก่อนถ่วงน้ าหนัก โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 78.09 

 

ตารางท่ี 18 แสดงผลการประเมินจ าแนกตามดัชนีโดยระบุผลประเมินหลังการถ่วงน้ าหนัก 

ค าอธิบาย : ตารางแสดงผลการประเมินจ าแนกตามดัชนีโดยระบุผลประเมินหลังการถ่วงน้ าหนัก    

มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคะแนนรวมที่มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากค่าที่ได้ก่อนการถ่วง

น้ าหนักซ่ึงจะแปรผันตามค่าน้ าหนักท่ีทาง ป.ป.ช. ได้ก าหนดไว้ตามล าดับความส าคัญของดัชนีต่างๆ 

 

ดัชนี 
ค่าก่อนถ่วงน้ าหนัก  

(ร้อยละ) 

ค่าน้ าหนัก 

(100) 

ค่าคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 

(100) 

1.  ความโปร่งใส (Transparency)                  

- การด าเนินงานขององค์กร            - 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

71.73 26 18.6500 

2.  ความพร้อมรับผดิ (Accountability)                                

- ความรับผดิชอบตามการปฏิบัตหิน้าท่ี 

79.34 18 14.2817 

3.  ความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน (Corruption-Free)                    

- การรับรู้ข้อมลูการทุจริต                          

- ประสบการณต์รง 

91.01 22 20.0220 

4.  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity 

Culture)                                                       

- วัฒนธรรมองค์กร                                      

- การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

68.61 16 10.9772 

5.  คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน(Work 

Integrity)                                        

- การบริหารงานบุคคล                          

- การบริหารงบประมาณ                             

- ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

69.61 18 12.5297 
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ดัชนี 
ค่าก่อนถ่วงน้ าหนัก  

(ร้อยละ) 

ค่าน้ าหนัก 

(100) 

ค่าคะแนนหลังถ่วงน้ าหนัก 

(100) 

รวม 78.09 100 76.4606 

ระดับการประเมิน สูง  สูง 

  

เมื่อท าการพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลแม่วาง โดยมีการถ่วงน้ าหนักหรือการให้ค่าความส าคัญในแต่ละดัชนีแตกต่างกันไปโดยมุ่งให้

น้ าหนักกับดัชนีความโปร่งใสสูงสุดร้อยละ 26 รองลงมาคือดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 22 อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับดัชนีความพร้อมรับผิดและดัชนีคุณธรรมการท างานใน

หน่วยงานในน้ าหนักที่เท่ากันคือ ร้อยละ 18 ในส่วนของดัชนีที่ให้ค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือ วัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กรคิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 

 

 โดยผลการประเมินที่มีการถ่วงค่าน้ าหนักดังรายละเอียดข้างต้น พบว่าดัชนีดัชนีความโปร่งใส

คิดเป็นร้อยละ 18.6500 ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 20.0220 ดัชนี

ความพร้อมรับผิด คิดเป็นร้อยละ 14.2817 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ

12.5297  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 10.9772  รวมหลังการถ่วงน้ าหนักคิด

เป็นร้อยละ 76.4606 มีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์สูง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง 

 

            ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ภาพที่ 4 สรุปผลการประเมินคณุธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง 

 

 
คะแนน ITA= 76.4606 

(ถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับผลการ
ประเมิน 

 

สูง 

 

ดัชน ี
คะแนนดัชนี

(ร้อยละ) 
ระดับผลการ

ประเมิน 

ความโปร่งใส 71.73 สูง 

ความพร้อมรับผิด 79.34 สูง 
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

91.01 สูงมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 68.61 สูง 
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 69.61 สูง 

 

อภิปรายผลการประเมิน 

 เมื่อท าการพิจารณาผลประเมินส่วนของภาพลักษณ์ ประเมินจากข้อมูลจากการรับรู้ 

(Perception – Based) แล้วพบว่าในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการมีการรับรู้ในเรื่อง

คุณธรรมและความโปร่งใสที่ดีต่อเทศบาลต าบลแม่วาง ในองค์ประกอบเกี่ยวกับ ด้านการถูกร้องขอ

เรี่ยไรจากเจ้าหน้าที่  ด้านการรับรู้/รับทราบ การขอประโยชน์ต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ การให้บริการ

ตามหน้าที่ และด้านการรับประโยชน์เป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรใน

ด้านความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน  และมีการรับรู้ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ยัง

ต้องพัฒนาในองค์ประกอบเกี่ยวกับ การมีระบบให้ผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการด้วยตนเอง เพราะผู้

มารับบริการอาจะยังไม่เข้าใจ ระบบ  ขั้นตอน และกระบวนการด าเนินการในส่วนของการร้องเรียน 
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หรือการติดตามข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ดังนั้นทางหน่วยงานควรที่จะพัฒนาระบบ กลไก เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ร้องเรียนสามารถด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ในด้านร้องเรียนด้วยตนเองให้มากข้ึน  

อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในส่วนของบุคลากรแล้ว  พบว่ามีการรับรู้ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสที่

ดีต่อเทศบาลต าบลแม่วาง  ในองค์ประกอบเกี่ยวกับ ด้านการรับของขวัญ ประโยชน์ ในวันส าคัญต่าง 

ๆ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000  บาท ด้านการรับประโยชน์ สิ่งของ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนกลุ่มพวกพ้อง และ

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ  ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรที่บุคลากรได้ให้ความส าคัญในเรื่อง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง  และมีการรับรู้ในเรื่องคุณธรรม

และความโปร่งใสที่ยังต้องพัฒนาในองค์ประกอบ ด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะ การเปิดโอกาสในบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์

ทับซ้อนจะเป็นผลดีต่อองค์กร ในด้านการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่ดีต่อ

องค์กร ตลอดจนยังเป็นการร่วมกันตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพอีกด้วย  

 

นอกจากนี้ ในดัชนีที่ประเมินจากทั้ง Perception–Based และ Evidence –Based เมื่อท า

การเปรียบเทียบข้อมูลแล้ว มีสิ่งที่น่าพิจารณาคือ การด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ของข้อมูลค่อนข้างเด่นชัด ดั้งนั้นทางองค์กรควรพัฒนาระบบการบริหารงานและการ

จัดการในด้านผลประโยชน์ซ้อนให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบ กลไกและการตรวจสอบในเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสะท้อนถึงการบริการจัดการองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินการของหน่วยงาน 

จากการประเมินเชิงประจักษ์ Evidence –Based  พบว่าองค์กรควรมีการพัฒนาระบบ 

กระบวนการ และการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้ชัดเจนมากข้ึน ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน

และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  2. การด าเนินการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 3. การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส  

จากประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององค์ กรมีความสอดคล้องแนวคิดเรื่อง         

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ของชนิดาภา โพธิ์ศรี (2551) พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล

ธรรมาภิบาล ส่วนใหญ่เน้นให้ความส าคัญหลักคุณธรรมมากที่สุดในการด าเนินงานภายใต้หลัก      

ธรรมาภิบาลที่ต้องเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับด้านหลักนิติธรรม คือ การให้

ความส าคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่และแสดงความคิดเห็น

ต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบกฎหมายเพ่ือให้ทันต่อปัจจุบันการณ์ รวมถึงการให้

ความส าคัญต่อหลักโปร่งใส ซึ่งท าให้การด าเนินงานตามคุณธรรมและความโปร่งสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้อย่างดีและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานที่ดีกับเทศบาลต าบลแม่วาง 

  

จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแม่วาง นั้นจะมีคุณธรรม

และความโปร่งใสในดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งถือเป็นจุดเด่น

ขององค์กรเพราะ การด าเนินงานขององค์กร บุคลากร ที่สามารถชี้ให้เห็นการด าเนินงานด้านการ

ปลอดทุจริต อันเป็นผลดีต่อองค์กรที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังถือว่าเป็น

จุดเริ่มต้นที่ดีขององค์กรที่จะสามารถพัฒนาการท างานที่ปลอดทุจริตได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

มากขึ้น   ซึ่งอันดับรองลงมาคือ ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด โดยองค์กรมีความรับผิดชอบต่อ       

การปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ดี 

และหากพิจารณาผลอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรในทางที่ดีขึ้น แล้วจะพบว่าดัชนีด้าน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ยังมีคะแนนอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นองค์กรควรพัฒนาระบบ      

การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กรและการต่อต้านการทุจริตขององค์กร เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กรให้อยู่ในระดับสูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

- เทศบาลต าบลแม่วาง ควรมีการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปรามทุจริตในองค์กร

ให้สูงขึน้ โดยพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะใน

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม

ในองค์กรให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

องค์กร  
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