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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานองค์กรท้องถิ่นไทย : เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพื่อ
ศึกษาตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน จำนวน 184 คน และเอกสารการบริหาร
เทศบาล เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและแนวคำถามการสนทนากลุม่ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสุจริตธรรมกายสุจริต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการไม่คิดคดทรยศ คดโกง รับสินบน หรือเบียดบัง
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ประโยชน์ของผู้อื่น 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องคือการไม่ลัก
ทรัพย์ 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานสำเร็จโดยไม่มีการ
ลักทรัพย์ แย่งชิง คดโกง ยักยอก หรือลักพาของผู้อื่นและ 4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วย
ความพยายามในการทำงานอย่างแข็งขัน และมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนโดยไม่มีการลักทรัพย์ แย่งชิง คดโกง ยักยอก หรือลักพาของผู้อื่น 

 องค์ประกอบสุจริตธรรมวาจาสุจริต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 1) พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้วยการไม่พูดปลดหลอกลวงเพื่อเบียดบังหรือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน  
2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่พูดปลดหลอกลวงเพื่อ
เบียดบังหรือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ 
และมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานสำเร็จโดยไม่พูดปลดหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็น
ของตน และ 4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานอย่างแข็งขันมุง่มัน่
เอาใจใส่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยไม่พูดปลดหลอกลวงเอา
ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 องค์ประกอบสุจริตธรรมใจสุจริต ประกอบด้วย 4 ตัวชี ้วัด  1) พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้วยการไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยการรับสินบน หรือการเบียด
บังเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งทีถู่กต้อง
โดยไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่
มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานสำเรจ็โดยไม่คิดโลภอยากได้ของผูอ้ื่นมาเป็นของตน และ 4) พฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานอย่างแข็งขัน และมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจัง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายโดยไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน 
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Abstracts 

 The objectives of this qualitative research on the good conduct indicators 
for corruption prevention in Thai local government organization: A case study for 
Bann Klang Municipal Lamphun Province were 1) to study the free from corruption 
at work of the local government organization and 2 )  to study the good conduct 
indicators of corruption-free at work of the local government organization. Data 
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were collected from administrators of Ban Klang Subdistrict Municipality, Mueang 
District, Lamphun Province and municipal administrative documents. The semi-
structured interview forms and the question guidelines for the focus group 
discussion were used to collect data from the administrators. Data were analyzed 
by content analysis techniques. 
 The main findings were: The bodily good conduct factor consists of 4 
indicators, 1 )  workingbehavior with unthinking of betraying, cheating, bribe 
receiving, or meddling in the interests of others, 2 )  working behavior by standing 
up to do the right thing i.e not stealing, 3) working behavior with care, determined 
to achieve work without theft, robbery, embezzlement, or kidnapping of others, 
and 4 )  working behavior with active efforts and seriously striving for the highest 
benefit of the people without stealing, robbing, cheating, embezzlement or 
kidnapping of others. 
 The good conduct in word factor consists of 4  indicators, 1 )  working 
behavior by not speaking deceitfully to obscure or shrug it into one's own benefit, 
2) working behavior by insisting on doing the right thing without deceiving speaking 
to obscure or shrug it into one's own benefit, 3 )  working behavior with care and 
determined to complete the task without speaking deceitfully to take the 
belongings of others, and 4) working behavior with an active effort in working hard, 
striving to earnestly pay attention to maximize the benefits of the people without 
speaking deceitfully to take belongings of others to one’s own. 
 The good mental action factor consists of 4 indicators 1) working behavior 
by not thinking of greed of others to be their own by accepting bribes or 
misappropriating one's own interests, 2) working behavior by standing up to do the 
right thing without thinking of the greed of others, 3) working behavior with care and 
determined to make the work successful without thinking of the desire of others to 
be their own, and 4 )  working behavior with active efforts and seriously striving for 
the highest benefit of the people without thinking of the greed of others.  

Keywords:  The Good Conduct Indicators, Corruption Prevention, Local  
  Government  Organization 
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บทนำ 

 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั ่นคงทำการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม เป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศ
ไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทำการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป  
 การทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยได้กลายเป็นมะเร็งร้ายของระบบสังคมไทย เห็นได้
จากปัจจัยและสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งข้าราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนา
การเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั ่นคงภายใน 
กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด ซึ่งพันธกิจต่าง 
ๆ เหล่านี้ข้าราชการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างสุจริตธรรม แต่มีข้อมูลที่สะท้อนการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการร้องเรียนการทุจริตมากที่สุด คือ
ข้อมูลสถิติเรื ่องร้องเรียนทุจริตใน 5 ปีที ่ผ ่านมาที ่เข้ามายังคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีมากถึง 3,376 เรื่อง ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมา : ไทยพับลิก้า (ม.ป.ป.) 
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 ปัญหาฉ้อโกงหรือการคอร์รัปชั่น ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐจาก
การใช้อำนาจหน้าที่ให้คุณให้โทษ ความสะดวก หรืออุปสรรค เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตนด้วยการละเลยเพิกเฉย การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัตินอกเหนือ
อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและการกำกับดูแล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพของประเทศชาติโดยรวม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ให้
ความสำคัญและตระหนักในเรื ่องสุจริตธรรมเพิ่มมากขึ ้น ก็ จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ ้มกันให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เริ่มจากการสร้างจิตสานึกที่ตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนำหลักสุจริตธรรมมาร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการภาครัฐของไทย เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพิ่ม
ศักยภาพด้านการบริหารและเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561) 
 ดังนั้น การจะลดปัญหาฉ้อโกงหรือการคอร์รัปช่ัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างตัวช้ีวัด
เพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานองค์กร โดยวิจัยครั้งนี้ ได้นำหลักสุจริต
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างตัวช้ีวัด เพื่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
โดยเลือกศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเรื่องร้องเรยีนด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในลำดับต้น ๆ จึงกำหนดหัวข้อวิจัยว่า “ตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพื่อสร้าง
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานองค์กรท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีเทศบาลตำบล
บ้านกลาง จังหวัดลำพูน” เหตุผลที่เลือกศึกษาที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลาพูนคือ 
เป็นเทศบาลที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2559 
(Best Practices Model) จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 2. เพื ่อศึกษาตัวชี ้ว ัดสุจริตธรรมเพื ่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบ
เจาะจงบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 184 คน 
แบ่งเป ็นพนักงานเทศบาล  41 คน พนักงานครูเทศบาล 31 คน คร ูผ ู ้ด ูแลเด็ก 3 คน 
ลูกจ้างประจำ 9 คน พนักงานจ้างเทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ 47 คน พนักงานจ้าง
ทั่วไป 53 คน เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะจำนวน 
8 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดลำดับข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้ว
นำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเนื้อหาตามลำดับ  
 

ผลการวิจัย  

 1. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง จาก
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลที่ต้องการให้เทศบาลเป็นองค์กรที ่มีการ
ปฏิบัติงานที่มีความปลอดจากการทุจริต และการใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดจากการทุจริต สรุปรวมผลการวิเคราะห์การดาเนินการได้เป็น 2 
ส่วนคือ การดำเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการดำเนินการพัฒนาบุคลากร 

  1) การดำเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
   1.1) ให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที ่โดยกระบวนการสื ่อสารองค์กรเกี ่ยวกับ 1) 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 2) การให้บริการประชาชนในด้านกฎหมาย และ 3) 
ยุทธศาสตร์ กฎระเบียบต่าง ๆ ส่วนวิธีการสื่อสารที่ใช้ประกอบด้วย การฝึกอบรม การ
ประชุม การฝึกสอน การจัดกิจกรรมกฎหมายรายเดือน 
   1.2) กำหนดคุณธรรมความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และ
ความซื่อสัตย์ไว้ในยุทธศาสตร์เทศบาลทั้งในส่วนของวิสัยทัศน์ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
รองรับยุทธศาสตร์ 

   1.3) ดำเนินงานด้วยธรรมาภิบาลตามแนวทำคุณธรรมจริยธรรมและความ
ซื่อตรงโปร่งใสทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ ประกอบด้วย การจัดทำระเบียบว่าด้วย
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ประมวลจริยธรรม ระเบียบว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดทำประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต การจัดทำโครงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการป้องการการทุจริต 
   1.4) กำกับดูแลความสำเร ็จของงานโดยผู ้บริหาร ประกอบด้วย การ
แก้ปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่ การประเมินสมรรถนะบุคคลด้านการมุ่งผลสำเร็จของ
งาน และการปฏิบัติตามระเบียบการลา 
   1.5) สร้างกระบวนการทำงานที่มีความโปร่งใส โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทุกอย่างให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดย 1) มีระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่สามารถให้คำตอบกับทุกคำถามของประชาชน 2) ใช้การ
ทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกัน และ 3) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
ช่องการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนให้หลากหลายช่องทาง 
   1.6) ดำเนินโครงการ/กิจกรรมและปรามปราบการทุจริต เช่น โครงการ
เทศบาลใสสะอาด คิดดี ทำดี มีคุณธรรม โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต และหรือกิจกรรมมุมคุณธรรม 
   1.7) เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจโดยจัดทำคู ่มือประชาชน
เกี่ยวกับ 1) ข้ันตอนและระยะเวลาในการรับบริการ ค่าธรรมเนียม 2) กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 3) ระบบอุทธรณ์เมื่อการขอรับบริการมีปัญหา 

  2) การดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยปลูกฝังคุณธรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   2.1) สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจติสำนึกรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรมและคุณธรรมไว้ในเวทีต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี การประชุมในโอกาสต่าง ๆ กิจกรรมวันเทศบาล 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน เป็นต้น 
   2.2) กำหนดธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมองค์กรที่ส่งผลให้เป็นองค์กรปราศจาก
การทุจริตด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย การให้บริการรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมคุณธรรมการปฏิบัติงาน 4 ประการ ได้แก่ 
ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ 
   2.3) สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของแนวทำการขับเคลื่อนคุณธรรมความ
ซื่อตรง 
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 สรุปได้ว่า การที่เทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้านการ
ป้องกันการทุจริตประจาปี 2559 (Best Practices Model) จากสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจิตแห่งชาตินั ้น เป็นผลเนื ่องมาจากการที่ เทศบาลมีการ
ดำเนินการ 2 ส่วน คือ การปรับปรุงระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่มีความปลอดจากการทุจริต ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานเป็นส่วนที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดจากการทุจริต ส่วน
การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนของการปลูกฝังคุณธรรมการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่มีความปลอดจากการทุจริต ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่มีความ
ปลอดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั ้น การวิจัยนี ้จ ึงใช้ผลการดำเนินการพัฒนา
บุคลากรในการสังเคราะห์ตัวช้ีวัดสุจริตธรรมความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 
 2. ตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพ่ือสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การสังเคราะห์ตัวชี้วัดสุจริตธรรมความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีผลการสังเคราะห์ตามลำดับ ดังนี ้
  1) คุณธรรมการปฏิบัติงานที่มีความปลอดจากการทุจริต ประกอบด้วย
คุณธรรม 4 ประการ คือ 
   1.1) ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มุ ่งมั่น 
ตั้งใจต่องาน ต่อหน้าที่ด้วยความผูกพัน ความพากเพียร เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่
กำหนดไว้ 
   1.2) ความซื่อสัตย์ หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่มีการรับสินบน ไม่
มีการเบียดบังหรือการยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 
   1.3) ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โดยยืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ และมีความโปร่งใส 
   1.4) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความฉับไว ไม่ทำงาน
ล่าช้าแบบเช้าชามเย็นชาม ทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คือ การทำงานที่
สิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทำงานน้อย แต่เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการ
ปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่น
เอาใจใส่อย่างจริงจัง พยายามทำเรื่อยไป จนกว่างงานจะสำเร็จ 
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  2) สุจริตธรรมการปฏิบัติงานท่ีปลอดจากการทุจริตแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ
ประกอบด้วยสุจริตธรรม 12 ประการ 
   2.1) สุจริตธรรมกายสุจริต 4 ประการ คือ 1) ปฏิบัติงานด้วยการไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกง ไม่มีการรับสินบน ไม่มีการเบียดบัง หรือการยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว 2) 
ปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือถูกศีลในข้อการไม่ลักทรัพย์ 3) ปฏิบัติงานด้วย
ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด ไว้ซึ่งเป็นความสำเร็จของ
งานภายใต้การปฏิบัติที่มีความเคารพสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน 4) ปฏิบัติงานด้วยความ
พยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจัง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนประการหนึ่ง คือ การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของ
ประชาชน 
   2.2) สุจริตธรรมวจีสุจริต คือ 1) ปฏิบัติงานด้วยการไม่พูดปดหลอกลวงเพื่อ
เบียดบังหรือการยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว 2) ปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่
ถูกต้อง คือ การไม่พูดปดหลอกลวงเพื่อเบียดบังหรือการยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 3) 
ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อใหง้านสำเร็จตามจุดมุง่หมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ความสำเร็จของงานภายใต้การไม่พูดปดหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเงินทองผู้อื่นมาเป็นของ
ตน 4) ปฏิบัตงิานด้วยความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ด้วยความ
มุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภาย ใต้การไม่พูดปด
หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเงินทองของประชาชนมาเป็นของตน 
   2.3) สุจริตธรรมมโนสุจริต คือ 1) ปฏิบัติงานด้วยการละเว้นจากการคิดโลภ
อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนจากการ รับสินบน หรือจากการเบียดบังหรือยักเอาไวเ้ป็น
ประโยชน์ของตน 2) ปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือ การละเว้นจากการคิด
โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน 3) ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้งาน
สำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด ไว้ซึ่งเป็นความสำเร็จของงานภายใต้การไม่คิดโลภอยากได้
ของประชาชนมาเป็นของตน 4) ปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของ
ตนอย่างแข็งขันด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจัง เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน
ภายใต้การไม่คิดโลภอยากได้ของประชาชนมาเป็นของตน 

 3. ตัวชี ้ว ัดสุจริตธรรมการปฏิบัต ิงานที ่ปลอดจากการทุจร ิตแบ่งเป็น  3 
องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด รวม 12 ตัวชี้วัด 
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  3.1) ตัวช้ีวัดสุจริตธรรมกายสุจริต ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการไม่
คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่มีการรับสินบน ไม่มีการเบียดบังหรือการยักเอาไว้เป็นประโยชน์
ของตน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิง่ที่ถูกต้อง คือ ถูกศีลในข้อการไม่
ลักทรัพย์ 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้งานสำเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นความสำเร็จของงานภายใต้การปฏิบัติที่มีความเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินของ ประชาชน 4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานหรือ
หน้าที่ของตนอย่าง แข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนประการหนึ่ง คือ การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน 
  3.2) ตัวช้ีวัดสุจริตธรรมวจีสุจริต ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการไม่
พูดปดหลอกลวงเพื่อเบียดบังหรือการยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน  2) พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือ การไม่พูดปดหลอกลวงเพื่อ เบียดบังหรือ
การยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่น
ตั้งใจ เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นความสำเร็จของงานภายใต้การไม่
พูดปดหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเงินทองผู้อื่นมาเป็นของตน 4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วย
ความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายใต้การไม่พูดปดหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติ
เงินทองของประชาชนมาเป็นของตน 
  3.3) ตัวช้ีวัดสุจริตธรรมมโนสุจรติ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการละ
เว้นจากการคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนจากการรับสินบน หรือจากการเบยีดบัง
หรือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่
ถูกต้อง คือ การละเว้นจากการคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน  3) พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเป็น
ความสำเร็จของงานภายใต้การไม่คิดโลภอยากได้ของประชาชนมาเป็นของตน 4) พฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานหรือหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่น
เอาใจใส่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้การไม่คิดโลภอยากได้
ของประชาชนมาเป็นของตน 
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สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยน้ีสามารถนำผลการวิจัยมาสรุปเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวช้ีวัดสุจริตธรรม
เพื ่อสร้างความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น : 
เทศบาลตำบล บ้านกลาง จังหวัดลำพูน ได้ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1 นี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สุจริตธรรม 

ใจสุจริต 

สุจริตธรรมวาจาสุจริต 

สุจริตธรรมกายสุจริต 

1. ไม่คิดคดทรยศ คดโกง รับสินบน 

2. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องคือการไม่ลักทรัพย์ 
3. เอาใจใส่มุ่งม่ันตั้งใจเพื่อให้งานสำเร็จ 

4. ทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

      ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย (ตัวชี้วัดสุจริตธรรมเพื่อสร้างความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บ้านกลาง จังหวัด
ลำพูน, 2563) 
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 ตัวช้ีวัดสุจริตธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
รวม 12 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
 1. องค์ประกอบสุจริตธรรมกายสุจริต ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) พฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้วยการไม่คิดคดทรยศ คดโกง รับสินบน หรือเบียดบังประโยชน์ของผู้อื่น 2) 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องคือการไม่ลักทรัพย์ 3) พฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานสำเร็จโดยไม่มีการลักทรัพย์ แย่งชิง 
คดโกง ยักยอก หรือลักพาของผู้อื่นและ 4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความพยายามใน
การทำงานอย่างแข็งขัน และมุ ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังเพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนโดยไม่มีการลักทรัพย์ แย่งชิง คดโกง ยักยอก หรือลักพาของผู้อื่น  
 2. องค์ประกอบสุจริตธรรมวาจาสจุรติ ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) พฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้วยการไม่พูดปดหลอกลวงเพื่อเบียดบังหรือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน  
2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่พูดปดหลอกลวงเพื่อเบียด
บังหรือยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ และ
มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานสำเร็จโดยไม่พูดปดหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน 
และ 4) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานอย่างแข็งขันมุ่งมั่นเอาใจใส่
อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนโดยไม่พูดปดหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน 
 3. องค์ประกอบสุจริตธรรมใจสุจริต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) พฤติกรรม
การปฏิบัติงานด้วยการไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยการรับสินบน หรือการ
เบียดบังอาไว้เป็นประโยชน์ของตน 2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยการยืนหยัดทำในสิ่งที่
ถูกต้องโดยไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความ
เอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้งานสำเร็จ โดยไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน และ 4) 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความพยายามในการทำงานอย่างแข็งขัน และมุ่งมั่นเอาใจใส่
อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายโดยไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อื่นมา
เป็นของตน 
 การอภิปรายจะเป็นการอธิบายสนับสนุนว่า ในแต่ละส่วนประกอบของตัวชี้วัดมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตอย่างไร ที่แสดงว่าตัวช้ีวัดดังกล่าวสามารถ
วัดการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริต หรือการปฏิบัติงานที่ไม่มีการกระทำผิดหรือถูกกฎหมาย
แต่ผิดศีลธรรม (ประพฤติช่ัว) ที่แสดงถึงความเสื่อมโทรมทำศีลธรรมและเป็นปัญหาสังคม ซึ่ง
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เกิดจากการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น (เทวัญ นราธาวา, 2560) รวมทั้งความสอดคล้องของ
ตัวช้ีวัดสุจริตธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตกับดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Corruption–Free Index) ของสำนักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560) และมี
ประเด็นดังนี้ 
 1. คุณธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริต 4 ประการ คือ 1) การปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบ 2) การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 3) การปฏิบัติงานด้วยความยตุิธรรม 
และ 4) การปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ใช้วัดการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตได้ 
เพราะการมีลักษณะนิสัยที่มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ดังพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า “...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของ
ความดีทั้งปวง...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 
2530) 
 2. สุจริตธรรมการปฏิบัติงานที ่ปลอดการทุจริต ประกอบด้วยสุจริตธรรม 3 
ประการ คือ 1) การปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตทางกาย 2 ) การปฏิบัติงานที่ปลอดการ
ทุจริตทางวาจา และ 3) การปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตทางใจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่
ปลอดการทุจริตทางกายเป็นการปฏิบัติงานที ่ไม่มีการกระทำผิดหรือถูกกฎหมายแต่ผิด
ศีลธรรม ปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตทางวาจา ไม่ใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหนา้ที่
แสวงหาประโยชน์ที่มิควร ปฏิบัติงานด้วยการประพฤติดีและงดงามทางจิตใจ โดยไม่ผูก
พยาบาทจองเวรคนอื่น  มีแต่ความคิดในทำที่ถูกต้องเหมาะสม (พระมหาหรรษา ธมมหาโส, 
2560) 
 3. ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดสุจริตธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตกับดัชนี
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตัวชี้วัดสุจริตธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตทำกาย 
ทำวาจา และทำใจทั้ง 12 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Corruption–Free Index) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนของการประเมินโดยการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เฉพาะการรับรู ้ตาม
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการประเมินการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเองใน
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ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานที่มีค วามโปร่งใสโดย
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560) 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินความเป็นองค์กรที ่ปลอดจาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในระดับเทศบาลตำบล 
  2) เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนนำไปใช้ประเมินความ
เป็นองค์กรปลอดจากการทุจริตของตนเอง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พิจารณากำหนดแนว
ทำการพัฒนาองค์กรให้สามารถดำรงและพัฒนาความเป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริตได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1) การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตตัวชี้วัดสุจริตธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดการ
ทุจริตเฉพาะที่รองรับตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริตของสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในส่วนของตัวชี ้วัดการปฏิบัติหน้าที ่ และตัวชี ้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการเท่านั้น ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรกำหนดตัวชี้วัดสุจริตธรรมการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดการทุจริตให้รองรับตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อำนาจ และ
ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วย 
  2) การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเพื่อสร้างตัวช้ีวัดโดยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ศึกษาในรูปแบบของการศึกษาเฉพาะกรณี ทำให้ตัวช้ีวัดที่ได้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยที่ศึกษา แต่มีข้อจำกัดในการนำไปใช้กับหน่วยอื่น ดังนั้น เพื่อให้ผลการสร้างตัวชี้วัด
สามารถนำไปใช้ได้เป็นการทั่วไปจึงควรที่จะทำการวิจัยต่อยอดได้ 2 แบบคือ การวิจัยเชิง
คุณภาพแบบ multi-site and multi-case study และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 
  3) ศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดสุจริตธรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับที่ต่างกัน 
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